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Drodzy Czytelnicy!
Trzymacie w ręku pierwszy numer Rokickich Wiadomości w tym roku 

– jest to również pierwszy numer, który powstał pod moją redakcją. 
28 grudnia Rada Gminy Rokietnica jednogłośnie powołała mnie na 

stanowisko redaktora naczelnego gazety.
Niektórzy z Państwa na pewno mnie już znają, bo pracuję w Urzędzie 
Gminy od ponad 3 lat. Zajmuję się między innymi stroną internetową 

www.rokietnica.pl. To właśnie ja odpowiadam za jej  
nowy i – mam nadzieję – lepszy wygląd.

Chciałabym również, aby lepsza była nasza gazeta. Więcej aktualności, 
więcej informacji ze wszystkich miejscowości gminy, kącik policyjny, 

nowa szata graficzna, to tylko niektóre ze zmian, które razem z 
zespołem redakcyjnym chcemy wprowadzić. Proponujemy również 

wprowadzenie eksperymentalnie nowej formy sprawozdań z prac Rady 
Gminy i informacji z Urzędu Gminy. Oczekujemy na Państwa opinie,  

od których uzależniamy formę prezentacji tych relacji. 
Na pewno nie zabraknie też wydarzeń ze szkół,  

sportowych wieści oraz rozrywki.
Mam nadzieję, że dzięki tym zmianom gazeta stanie się ciekawsza i 

bardziej atrakcyjna. Zapraszam wszystkich mieszkańców do współpracy 
przy tworzeniu nowego oblicza gazety. 

Szczególne zaproszenie kieruję do przewodniczących klubów radnych 
i radnych naszej gminy, sołtysów  

i kierowników jednostek organizacyjnych. 
Mam nadzieję, że nie zabraknie Państwa w składzie zespołu 

redakcyjnego, który chcę stworzyć.
Liczę na Państwa pomoc.  To jest w końcu NASZA gazeta –  

dlatego czekam na Wasze uwagi i propozycje. 
Magdalena Sołtysiak

redaktor naczelny
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Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma.

Szanowni mieszkańcy gminy Rokietnica, drodzy czytelnicy!
Witam Państwa serdecznie na łamach naszego gminnego miesięcznika, jakim są „Rokickie Wiadomości”. 
Uważam, że obowiązkiem wójta gminy jest bieżące i rzetelne informowanie Państwa o wszystkim, co dotyczy 
Nas - mieszkańców. Dlatego też deklaruję, że w każdym numerze naszego miesięcznika znajdziecie Państwo 
zarówno informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących naszej gminy, jak i o mojej pracy. Zachę-
cam Państwa do kontaktu ze mną osobiście, listownie lub drogą elektroniczną bartosz.derech@rokietnica.pl  
Na zapytania bezpośrednio do mnie kierowane będę starał się o odpowiadać osobiście. 
Obecnie kończę pracę nad oceną zastanego stanu finansowego, organizacyjnego jak i perspektywicznego 
naszej gminy. Szczegółowy raport o stanie gminy, w dniu rozpoczęcia mojej kadencji, przedstawię w następ-
nym numerze „Rokickich Wiadomości”. Mogę jednak Państwa zapewnić, że prace naprawcze, planistyczne 
i modernizacyjne zostały już rozpoczęte. Zapewniam również Państwa, że przebiegają one i przebiegać będą 
w duchu moich deklaracji przedwyborczych. 

W związku z huraganem, który nawiedził nasz region, pragnę wyrazić głębokie współczucie wszystkim  
mieszkańcom, których majątek ucierpiał w wyniku tego żywiołu. Zapewniam, że zawsze możecie Państwo 
liczyć na naszą pomoc. 
Składam podziękowania naszym dzielnym druhom ochotnikom z OSP Napachanie, Mrowino, Przybroda, 
pracownikom PUK, oraz sztabowi kryzysowemu kierującemu i koordynującemu działania tych służb.  
Dziękuję również bratnim jednostkom OSP z gminy Suchy Las.

Pozdrawiam naszych mieszkańców.

Bartosz Derech 
Wójt gminy Rokietnica



4 Rokickie Wiadomości – Styczeń 2007

Z a s ł y s z a n e 
na Radzie Gminy

Droga Leokadio!
Tyle się nasłuchałam w tej 
telewizorni o tych wszystkich 
aferach, że już sama nie wiem, czy 
i w naszej gminie nie ma jakieś 
sexafery lub innego diabelstwa. 
Na wszelki wypadek 28 grudnia 
2006 roku, udałam się na sesje 
Rady gminy Rokietnica, by jak to 
mówią „u źródła” dowiedzieć się 
co w trawie piszczy i w razie czego 
wziąć sprawy w swoje ręce”. Gdy 
weszłam do urzędu (oj biedniut-
ko tu, biedniutko), to taka miła 
kobietka powiedziała mi że, sesja 
jest na piętrze. Poszłam więc na 
piętro po tych schodach, co to wiesz 
w 80-tym roku je wybudowali, 
przy tym o mało co bym się wy-
kopyrtnęła, bo mi obcas w jakieś 
dziurze utkwił. No, ale weszłam 
na to piętro i patrzę na lewo napis: 
„sala sesyjna”. Wchodzę do środka 
i widzę stoły ładnie ustawione w 
podkówkę, no to chce tam usiąść, 
ale mi inna paniusia powiedziała, 
że to miejsca dla Radnych i wska-
zała  krzesła po drugiej stronie 
sali. Zeźliło mnie to trochę, bo co 
ja gorsza od Radnych? Ale mówię 
sobie „tych Hala bądź spokojna, 
twój czas jeszcze nadejdzie”. 

Usiadłam więc tam, gdzie mi 
wskazali i czekam.

Po jakimś czasie przy tych ichnich 
stołach zasiedli nasi radni. Zdzi-
wiłam się, że jest ich 16 a miało 
być 14 , ale mi z boku szepnięto, 
że siedzi tam też nasz Wójt i jego 
zastępca. Za nic nie mogłam 
skapować, który to jest ten nasz 
Wójt, póki mi go nie pokazano. 
Nie powiem młody, przystojny, że 
aż poczułam się dumna iż i u nas 
w Rokietnicy takie dorodne chłopa-
ki wyrosły. Od razu go polubiłam, 
nie żebym miała cos zdrożnego 
na myśli, bo jak wiesz kochana i 
wiek już nie ten i stary zazdrosny 
jak nie wiem co. No, ale wracając 
do tej sesji. Po chwili wstała jedna 

z tych Radnych i mówi że otwiera 
IV sesje Rady gminy Rokietnica. 
Taka niczego sobie kobitka, słusz-
nej postawy, ale to i nie dziwota 
bo inaczej nie dała by rady tym 
wszystkim chłopom co to wokół 
niej siedzieli. Odczytała program 
posiedzenia i kazała wszystkim 
głosować. 

No, no, posłuch to ci ona ma
bo wszyscy od razu podnieśli 
ręce do góry. Potem wniosła o 
zatwierdzenie protokołu obrad 
III sesji Rady gminy z 12.12 
2006r. i wyobraź sobie znowu 
wszyscy podnieśli ręce do góry . 
Widać to swojego chowu kobieta. 
Tak myślę, czy nie zaprosić ją 
do naszego koła gospodyń, co by 
nas nauczyła jak sobie z tymi 
chłopami radzić. Zaraz potem taki 
przystojniak co koło niej siedział 
(wie kobieta kogo posądzić koło 
siebie) Radny Rysiu Lubka złożył 
jakąś interpelacje czy coś takiego, 
w sprawie zamontowania lampy 
ulicznej na skrzyżowaniu ulicy 
Kopernika, Bramowej i Kwiatowej 
w Mrowinie. Uważam że dobrze 
zrobił bo jak ludziska wyczekali 
się osiem lat za tą lampą to już 
chyba czas żeby im choć trochę 
poświecić. Ostatecznie ich roszcze-
nia nabrały już mocy urzędowej. 
Pan Rysiu powiedział też, że na 
stanowisko wiceprzewodniczącego 
komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia 
i Porządku Publicznego wybrano 
panią Jolantę Pankowską. 

Mnie akurat to nie zdziwiło

bo chociaż facet przystojny to prze-
cież ozdobą mężczyzny jesteśmy 
my, kobiety. Jak skończył pan 
Rysiu, to głos zabrał drugi pan, 
który siedział z drugiej strony tej 
naszej Przewodniczącej. Ten pan, 
który jak mi podpowiedziano, 
jest też wiceprzewodniczącym 
Rady a nazywa się Jerzy Gmerek 
powiedział, że na stanowisko 
wiceprzewodniczącego komisji 
Finansów, Rozwoju Gospodarczego 

i Rolnictwa powołano radnego 
Marcina Jakobsze. Jak zobaczy-
łam że ten Marcin to mężczyzna 
( bo wiesz teraz u nas trudno się 
w tych imionach połapać jeden 
jest Jan drugi Maria ) to od razu 
wiedziałam, że ten pan Gmerek to 
tylko  chłopów stronę trzyma. Ale 
niech mu tam grunt, że Przewod-
nicząca jest nasza! A później wstał 
taki pan Sławek zapomniałam jak 
on się nazywa… no taki kryszta-
łowy chłopak…a wiem Sławek 
Kieliszek, no i ten

Radny Sławek Kieliszek po-
wiedział, że w imieniu innych 
Radnych z klubu RFO, składa 

interpelacje.

 Na początku nie wiedziałam 
czy jedną czy trzy dopóki mi nie 
wytłumaczono, że to jest jedna 
interpelacja ale w trzech sprawach. 
Ta pierwsza mówiła, ż e w po-
przedniej kadencji, ówczesna Rada 
gminy uchwaliła miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzenne-
go w Miejscowości Mrowino i że 
Wojewoda Wielkopolski tę uchwałę 
odrzucił. Jak mówił stało się to z 
winy poprzedniego Wójta. Prosił 
o poinformowanie mieszkańców 
o tej sprawie. Tak sobie myślę, że 
jutro w kolejce po chleb powiem o 
tym Kowalskiej a ona już wszyst-
kich w Rokietnicy dokumentnie 
poinformuje. W tej drugiej sprawie 
pan Kieliszek mówił o zaskarżeniu 
przez Radnego poprzedniej kaden-
cji pana Andrzeja Kijowskiego, 
do Regionalnej Izby Obrachun-
kowej decyzji byłego Wójta gminy 
Rokietnica, którą wydano też w 
poprzedniej kadencji Rady a doty-
czącej zasadności wydatkowania 
środków finansowych jako ho-
norarium eksperckiego. Ja myślę 
że zaskarżył! No bo jak przecież 
taką ekspertyzę mógł zrobić jakiś 
urzędnik za darmo albo miesz-
kaniec naszej gminy w czynie 
społecznym! Ale tak naprawdę 
to mnie zainteresowała ta trzecia 
spraw. Pan Sławek Kieliszek 
powiedział, że na w naszej gminie 
osoby organizujące pracę organu 
uchwałodawczego balansują na 
granicy prawa. W tym momencie 
poczułam, że dobrze zrobiłam 
idąc na tą sesje chociaż nie bardzo  
wiedziałam o co chodzi z tym 
balansowaniem.. Na szczęście 

ten miły pan Radny powiedział 
że chodzi o przedstawienie przez 
radcę prawnego podstawy prawnej 
zwoływania sesji w trybie zwyczaj-
nym i nadzwyczajnym i dostarcza-
nia radnym materiałów na sesje. 
Mówił też że procedury wprowa-
dzania zmian do porządku obrad 
nowych projektów uchwał są 
niezgodne prawem. 

No tu mnie już wzięło! Bo jak to 
w naszej gminie takie rzeczy?

To  niby i u nas jest bezprawie? 
Nic tylko brać sprawy w swoje 
ręce lub wzywać ministra Ziobro! 
Ale wiecie inni Radni jakoś cicho 
siedzieli, to i ja mówię nie będę 
gardłować. Siedzę tedy i słucham. 
A dalej to ta pani Przewodnicząca, 
no wiesz ta nasza kobitka, zaczęła 
czytać projekty uchwał. A więc 
najpierw odwołali ze stanowiska 
redaktora naczelnego czasopis-
ma „Rokickich Wiadomości” 
panią Jadwigę Waligórę-Halke, 
która złożyła pismo o odwołanie 
ze społecznie pełnionej funkcji 
redaktora naczelnego. Znasz 
panią Jadzie bo Ci o niej wcześniej 
pisałam. To ta co dyrektoruje w 
gminnym ośrodku kultury i co już 
wcześniej chciała złożyć rezygnację 
bo ją przed wyborami straszyli i 
wyzywali. Szkoda bo to kocha-
na kobieta i tyle dla wszystkich 
dobrego robi. No ale się uparła 
więc radni ją odwołali. Później 
wstało takie małe dziewczątko i 
powiedziała, że nazywa się Mag-
dalena Sołtysiak, posiada wyższe 
wykształcenie politologiczne które 
uzyskała na naszym poznań-
skim Uniwerku i przedstawiła te 
swoje expose. Musiała się Radnym 
spodobać bo wiesz wszyscy radni 
i ci z RFO i ci drudzy głosowali 
za powołaniem jej na stanowisko 
nowego redaktora naczelnego „Ro-
kickich wiadomości”. A później 
Rada przegłosowała uchwalenie 
Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2007 rok, co 
wynikało z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości. Jak mi powiedzie-
li to ponoć Przewodniczącą tej 
komisji jest też kobieta pani Ewa 
Lota . Właściwie mnie to nie 
dziwi, gdyż żaden chłop by tego nie 
zrobił bo oni tylko patrzą gdzie by 
się nachlać. 
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Ale widzisz jak tak dalej pójdzie 
to my kobiety

przejmiemy w Rokietnicy niedługo 
władzę i dobrze, bo te chłopy to 
tylko kłócić się potrafią! Póź-
niej to już były takie uchwały 
co je budżetowymi nazywają a 
zmieniające plan budżetowy roku 
2006 i zaliczające część zmian 
w tym planie do wydatków nie 
wygasających. Najpierw zmniej-
szono plan wydatków inwestycyj-
nych na rozbudowę przedszkola 
‘Bajeczka” z uwagi na niewyko-
rzystanie funduszy w 2006 roku 
o 226.000,00 PLN. W zamian 
zwiększono wydatki na zakup 
materiałów i wyposażenia, zakup 
usług remontowych, inwestycje 
(komputeryzacja i nagłośnienie 
Sali sesyjnej, zakup programów). 
Zmniejszano też wydatki na 

inwestycje – wymiany okien w 
budynku B. W rozdziale 60004   
uchwały zwiększono wydatki o 
kwotę 1.000,00 PLN. Z kwoty tej 
zostanie dokonana, jak mówili, 
dopłata w wys. 992,50 PLN  dla 
podwyższenia kapitału zakłado-
wego ZUK „ROKBUS” sp. z o.o. w 
Rokietnicy. Uchylono też uchwałę 
nr XL VIII/461/2006 Rady Gminy 
Rokietnica z dnia 04.09.2006r. 
w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
Podwyższono też kapitał zakłado-
wy ZUK „ROKBUS” sp. z o.o. w 
Rokietnicy i dokonano zmian w 
akcie założycielskim spółki , prze-
kazując aportem autobus marki 
„Jelcz”. Wiesz kochana o ile tych 
zmian co je uchwalali w tym bu-
dżecie nie całkiem rozumiałam to 
aż klaskałam z tym autobusem bo 
ma on dowozić dzieci do szkół. Jak 
oni tak to wymyślili to pewnie i te 

inne zmiany budżetowe są dobre. 

Później były takie wolne głosy  
i wnioski,

 ale jak wstał taki pan co ma być 
sekretarzem i zaczął wymieniać 
jakieś artykuły ustawy samorzą-
dowej (chyba chodziło to ten trzeci 
punkt interpelacji pana Kieliszka) 
i powiedział, że przecież i ci Radni 
w imieniu których pan Sławek 
składał interpelacje też głosowali 
jednomyślnie za tymi zmianami 
w porządku obrad, to już mi się 
odechciało zabierać głos. Jeszcze by 
na mnie znaleźli jaki paragraf a 
przecież w domu mój stary czekał.
Więc jak tylko Wójt (no wiesz ten 
młody taki przystojny) i ta nasza 
Przewodnicząca powiedzieli co 
zrobili miedzy sesjami (aż dziw 
kiedy oni na to mieli czas) i jak 
Wójt złożył nam wszystkim życze-

nia szczęśliwego nowego roku, to 
poszłam do domu. Coś tam jeszcze 
mówili że odpowiedź na te inter-
pelacje można znaleźć na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Rokietnica (nawet sobie 
zapisała ten link czy jak mu tam  
http://rokietnicaug.bip.e-zeto.com/
public/?id=50206) ale już dalej 
nie czekałam. Wiesz podoba mi się 
naprawdę ta Przewodnicząca bo 
jak im kazała głosować te wszyst-
kie uchwały z budżetu to wszyscy 
byli za. Oby się tylko nie dała tym 
chłopom. Będę już kończyła bo 
stary wrócił z roboty i się piekli o 
obiad. Jak będę na następnej sesji 
to znów do ciebie napisze. Wiesz 
trzeba być aktywnym politycznie. 
Całuje i czekam żebyś mi napisała 
jak tam w Irlandii ci się żyje i 
pracuje.

Twoja Hala

Wiecie - w grudniu się od Kowal-
skiej pod sklepem dowiedziałem, 
że w tej naszej gminie jakiesiś 
zmiany nastąpiły. Ponoć tam 
baby rządy przejęły. Nie ma co, 
mówię sobie, idź ty Franek, jeszcze 
w tym starym roku, do urzędu 
i do tego nowego Wójta, co go 
to młodym lwem czy tygrysem 
nazywają i pogadaj. Bo już nie 
wiem czy przyjdzie mi żyć w tym 
no… matriarchacie i czy nie będę 
musiał w kiecce chadzać. No 
więc wchodzę ci do tego naszego 
urzędu, patrzę …niby nic się nie 
zmieniło. Ludziska jak zawsze pod 
tym USC czekają i klną, że choć w 
poniedziałek czynne do 17,00 to i 
tak dowód osobisty tylko do 15,30 
mogą odebrać, żadnych strażni-
czek gminnych nie ma… niby 
to samo. Nagle patrzę a tu jakieś 
chłopisko biegnie po schodach. 
Myślę… wójt czy nie wójt, ale mi 
powiedziały chłopy z tej kolejki do 
USC, że to ten nowy sekretarz, co 
go to z łapanki czy też z zaskoczeni 
do urzędu wzięli. Anim mu się do-
brze przypatrzył, bo już do jednego 
z tych pokoi, co to ich tyle w tym 
urzędzie jest, hycnął. Chciałem już 
iść dalej do tego Wójta a tu ten ich-
ni sekretarz wybiegł z tego pokoju, 
za łeb się chłop trzyma i biegnie do 
drugiego. Tom sobie pomyślałem, 
że to dziwne, iż go w tej łapance 
dali radę chwycić, bo biega to on 
przecie ma.

No, ale jak wyszedł  
z tego drugiego pokoju

 i znów się za ten łeb trzymał tom 
się domyślił, że chłopisko pewnie 
chorowite jakie, albo na te pańską 
chorobę co ją migrena nazywają 
cierpi. Zacząłem się tylko zastana-
wiać, po co takiego chorowitego do 
naszego urzędu wzięli, ale mi inni 

wytłumaczyli, że widać pozostali 
byli szybsi i uciekli. Może to i 
prawda. Patrzę a po prawej stronie 
takie ładne drzwi szklane są a 
nad tymi drzwiami napis „ Biuro 
obsługi interesanta”. Myślę se: 
zanim do tego młodego drapieżcy 
pójdę to zbocze co tam w środku. 
Wszedłem do takiego wielgachnego 
glanc  salonu. Nie powiem ładny, 
lad dużo, tylko nie wiedzieć czemu 
za tymi ladami ino jedna dziewu-
cha siedziała. Jedna, ale mówię 
wam… jak malowanie. Pewnie 
w tym naszym urzędzie teraz nie 
na ilość, ale na jakość postawili. 
Podchodzę ci do tej dziewuszki a 
ona mnie  pyta w czym mi może 
pomóc. Ano mówię możesz pomóc, 
bo chce się z wójtem widzieć. No to 
ona za telefon i dzwoni. Dzwoni i 
dzwoni a tu nic. Na końcu mówi 
mi, że telefon zajęty. Też hameryke 
odkryła, tak jakbym nie wiedział, 
że do naszego urzędu się dodzwo-
nić to jak kumulację w toto lotka 
trafić. Pewnie jednak mój urok na 
nią podziałał, bo mówi do mnie, 
z takim miłym uśmiechem, że 
spróbuje jeszcze przez komórkę za-
dzwonić. Patrzę a ona bierze inny 
telefon, taki malutki, i po chwili 
mówi, że wójt mnie przyjmie. 

Ucieszyłem się, że te plotki o tej 
bidzie w urzędzie to bzdety, 

no bo przecież i sala piękna i dwa 
telefony na jednego urzędnika 
przypadają, ale mnie ta urzędnicz-
ka szybko z błędu wyprowadził i 
mówi że musi mieć dwa telefony 
bo z tego dużego służbowego może 
dzwonić ino  na te linie stacjo-
narne a do tych inszych musi 
mieć inny telefon. Ja tam na tej 
elektronice się nie znam, pewnie 
tak musi być chociaż w telewizor-
ni mówili, że my są już w XXI 

wieku. Widać ten nasz 
urząd się ukrył jak ten 
XXI wiek nadszedł. 
Jak wszedłem na te 
wyślizgane schody i o 
mało żem se kulasów 
nie połamał, to już 
byłem tego pewien. No 
ale wale dalej. Mijam po 
kolei drzwi na prawo i 
na lewo. Tylko mnie nie 
pytajcie kto tam siedział 
w tych pokojach bo nie 
wiem. Drzwi chociaż obdrapane 
były ale żeby jakisis kartki to już 
nie. Widać to ta tajemnica służbo-
wo im zabrania się ujawniać, bo 
na dole też żem żadnej kartki przy 
drzwiach nie widział.. Doszedłem 
do końca korytarza i patrzę a tam 
znowu kobita. No kochani, to jo 
się zacząłem bać czy aby ten nasz 
młody tygrys to nie tygrysica. 

Ale myślę: Franek,  
tera to wstyd się cofnąć. 

Walę więc do przodu a ta paniusia 
pyta się w jakiej ja sprawie do wój-
ta. To jej mówię, że osobistej i że 
w imieniu Rokietnickich chłopów 
chce się go spytać czy my nadal w 
Polsce będziemy żyli czy przyjdzie 
nam emigrować do tego tam Iraku 
czy Iranu, gdzie chłop swoje prawa 
ma. Na to ta paniusia się tylko 
uśmiechnęła (a jednak się muszę 
babom podobać) i poprosiła mnie 
do tego wójtowego gabinetu. Jak 
tylko wszedłem, patrzę a tu od 
biurka wali do mnie taki wysoki, 
młody szczun. Grzecznie się ze 
mną przywitał, nie powiem. Coś 
tam do mnie mówi a mnie starego 
zatkało bo żem myślał, że jak Wójt 
to będzie jakiś wypasiony basior 
a tu chudzina taka, nie powiem 
sympatyczny ale ci on na dostoj-
nika to zupełnie nie wygląda. Ani 

brzucha ani, polików wypchanych 
i taki jakiś grzeczny jakby nie 
na dzisiejsze czasy. Gabinet też 
jakiś biedny, chociaż nie powiem 
komputer miał, przechodzony ale 
miał. Oj pomyślałem sobie, pew-
nie te baby już go w obroty wzięły. 
Ale jak wypili my kawę i sobie 
pogadali, to stwierdziłem, że to 
jednak nasz chłop. Taki konkretny 
i wiecie chociaż młody to swój 
rozum ma. Zapewnił mnie że z 
tymi rządami bab to przesada. Jak 
się żegnaliśmy to tak mi  grabę 
ścisnął jak tylko nasi w Rokietnicy 
potrafią. Powiedziałem mu na 
odchodne, żeby się nie dał i żeby 
o nas chłopach pamiętał. Mówił, 
że nie zapomni. I tak sobie myślę, 
że można mu wierzyć bo mu ze 
ślipiów  dobrze patrzyło. Jak już 
wychodziłem z tego naszego urzę-
du to o mało mnie nie przewrócił 
ten nowy sekretarz. Tak pędził po 
schodach z jakimiś dokumenta-
mi, ze mnie nawet nie zauważył. 
Znerwicowane to chłopisko. 
Jak będę w styczniu u wójta na 
kawie to muszę mu powiedzieć, 
żeby temu naszemu sekretarzo-
wi relanium zaaplikował. A co, 
trzeba mu pomóc, z łapanki czy 
nie to jednak jest nasz, Rokietnicki 
sekretarz i też chłop. 

Franek

A co tam Panie w Urzedzie???
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Informacje Urzędowe

Wielkopolska  
Izba Rolnicza

W niedzielę, 4 lute-
go 2007 r. odbędą się 
wybory do Rad Powia-
towych Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej.
Na terenie gminy Ro-
kietnica lokal wybor-
czy będzie się mieścił 
w Szkole Podstawowej 
w Mrowinie. Głosowanie 
przeprowadzone zostanie 
w godzinach od. 8.00 do 
18.00. 

Świetlica  
 „Promyczki”
mieści się w salce kate-
chetycznej przy kościele 
w Rokietnicy (ul. Szkolna). 
Możliwość uczestniczenia 
w zajęciach jest od ponie-
działku do piątku. Godziny 
otwarcia świetlicy to: ponie-
działki: 13.15-17.15, wtorki 
14.30-18.00, środy 12.30-
18.00, czwartki 11.30-17.00 
oraz piątki 15.30-18.00.
Praca świetlicy „Promyczki” 
oparta jest o ramowy plan 
dnia, w którym przewidzia-
no czas na poszczególne za-
jęcia. Są to zajęcia dowolne, 
sportowe i rekreacyjne.
W ramach zajęć odbywają 
się także: dyskoteki, zajęcia 
muzyczno – taneczne (klan-
za), spotkania świąteczne 
i okolicznościowe.
W przypadku chęci uczest-
nictwa w zajęciach prosi się 
o kontakt z prowadzącymi 
w godzinach otwarcia świet-
licy lub z Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w Rokietnicy 
tel. 061-81-45-251 wew. 21.

Katalog ofert
Coraz więcej osób jest za-
interesowanych kupnem 
działki na naszym tere-
nie czy to pod zabudowę 
mieszkaniową, czy pod 
aktywizację gospodarczą. 
Chcąc ułatwić nowym 
mieszkańcom i inwesto-
rom kontakt z osobami 
sprzedającymi/kupujący-
mi działki, Urząd Gmi-
ny planuje utworzenie 
na stronie internetowej 
www.rokietnica.pl katalo-
gu takich ofert .
Osoby zainteresowane 
bezpłatnym umieszcze-
niem swoich ogłoszeń 
proszone są o kontakt z 
Magdaleną Sołtysiak tel. 
061-81-45-251 wew. 14. 
magdalena.soltysiak@
rokietnica.pl

Oświadczenie PUK-u

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
oświadcza, że jakość 
wody uzdatnionej dostar-
czanej do sieci na terenie 
Gminy Rokietnica w III 
kwartale 2006 roku była 
zgodna z wymogami 
Rady Unii Europejskiej 
98/83/EC z dnia 3 listopa-
da 1998 o jakości wody do 
spożycia oraz wytycznych 
WHO dotyczących jakości 
wody.

KATALOG FIRM
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom 
mieszkańców, inwestorów oraz osób odwiedzających 
naszą gminę, w lutym na stronie internetowej Urzę-
du Gminy www.rokietnica.pl zostanie uruchomiony 
KATALOG FIRM.
Chcemy w ten sposób ułatwić Państwu dotarcie do 
konkretnej firmy, wykonawcy lub sklepu. Katalog 
Firm będzie miał charakter informacyjny, a nie rekla-
mowy. Wpis do katalogu będzie bezpłatny. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Magdaleną 
Sołtysiak, tel. 061-81-45-251 wew.14 lub e-mailem 
magdalena.soltysiak@rokietnica.pl 

Teraz już tylko od Państwa zależy jak szybko katalog 
się zapełni. 

ZAPRASZAMY!

100 złotych  
na dziecko!

Informuję, że zgodnie z 
ustawą z dnia 16 listopa-
da 2006r. o zmianie usta-
wy o świadczeniach ro-
dzinnych (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 222, poz.1630), 
osobom otrzymującym 
zasiłek rodzinny na 
dziecko rozpoczynające 
roczne przygotowanie 
przedszkolne przysługu-
je dodatek w wysokości 
100,- zł na dziecko. Usta-
wa ta weszła w życie z 
mocą od dnia 1 września 
2006 r.
Proszę więc rodziców 
otrzymujących zasiłek 
rodzinny, a uprawnio-
nych do wymienionego 
dodatku do niezwłocz-
nego zgłoszenia się do 
siedziby Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Rokiet-
nicy w celu uzupełnienia 
wniosku i umożliwienia 
wypłacenia przysługują-
cego świadczenia.

Rafał Michalski 
kierownik Ośrodka Pomocy  

Społecznej w Rokietnicy

Od 1 stycznia bez 
znaczka skarbowego
Od 1 stycznia 2007 roku 
nie ma możliwości re-
gulowania opłaty 
skarbowej znaczka-
mi skarbowymi. W 
związku z powyż-
szym należną opłatę 
skarbową można 
uiścić w banku na 
rachunek: Poznański 
Bank Spółdzielczy Od-
dział w Rokietnicy nr 69 
90431041304100239110 
0001. Zmiany te zostały 

wprowadzone ustawą z 
dnia 16 listopada 2006r. 
i opublikowane w Dz. U 
Nr 225, poz.1635. Kata-
log opłat skarbowych  

i zwolnień stano-
wi załącznik do 
ustawy.
Opłata skarbowa 
powstaje z mo-
mentem złożenia 
wniosku o doko-
nanie czynności. 

Wniosek bez  dołączonej 
opłaty pozostaje bez roz-
patrzenia. 

Violetta Gawenda

Uwaga wyborcy 
 wybory  
uzupełniające

Na terenie naszej gminy 
zostaną przeprowadzone 
wybory uzupełniające do 
Rady Gminy w Rokiet-
nicy. Wybory odbędą się 
w skutek wygaśnięcia 
mandatu radnego Barto-
sza Derecha, który został 
wybrany na Wójta Gminy 
Rokietnica.
W związku z tym Woje-
woda Wielkopolski wydał 
zarządzenie na podsta-
wie którego w niedzielę 
4 marca 2007 roku 
odbędą się wybory 
uzupełniające w okręgu 
wyborczym Nr 3 obejmu-
jącym sołectwo Rokiet-
nica. Siedzibą gminnej 
komisji wyborczej będzie: 
Urząd Gminy w Rokiet-
nicy ul. Golęcińska 1 sala 
sesyjna, pokój nr 24. 
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Sprostowanie
W ostatnim numerze „Rokickich Wiadomości” 

Nr 12/2006 błędnie zostały umieszczone 
fotografie grupowe Jubilatów pod wykazem 

ich nazwisk.
Za zaistniałą pomyłkę  

serdecznie przepraszamy.

Opłata planistyczna
Opłata ta została do polskiego systemu 
prawnego wprowadzona ustawą z dnia 
7 lipca 1994 roku o zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U nr 89 z 25 
sierpnia 1994 r. poz.415 z późniejszy-
mi zmianami). Jest to opłata od wzro-
stu wartości nieruchomości pobierana 
przez gminę. 
Uchwalenie nowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy lub jego 
zmiana powoduje w wielu przypadkach 
wzrost wartości nieruchomości, na 
przykład, gdy działka rolna w nowym 
planie staje się działką budowlaną.
Opłatę planistyczną (nazywaną inaczej 
rentą planistyczną) pobiera gmina jed-
nak dopiero wtedy, gdy właściciel zbywa 
nieruchomość w ciągu 5 lat obowiązy-
wania planu. Opłata planistyczna jest 
opłatą jednorazową ustaloną w uchwale 
o planie, a jej wysokość nie może być 
wyższa niż 30% wzrostu wartości nie-
ruchomości. Ustalając w naszej gminie 

opłatę na poziomie 5%; 8% czy 10% 
uwzględniono zaangażowanie właścicieli 
nieruchomości w pracach nad opraco-
waniem lub zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.
Wzrost wartości nieruchomości stano-
wi różnicę między wartością nierucho-
mości określoną przy uwzględnieniu 
przeznaczenia terenu obowiązującego 
po uchwaleniu lub zmianie planu miej-
scowego, a jej wartością określoną przy 
uwzględnieniu przeznaczenia terenu 
obowiązującego przed zmianą tego 
planu, lub faktycznego sposobu wy-
korzystania nieruchomości przed jej 
uchwaleniem. Określenie wartości nie-
ruchomości następuje w formie operatu 
szacunkowego sporządzonego  na zle-
cenie Gminy przez uprawnionego rze-
czoznawcę majątkowego. Opłatę tę po-
mniejsza się o zwaloryzowaną wartość 
nakładów poniesionych przez właścicie-
la nieruchomości w okresie pomiędzy 
uchwaleniem lub zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go, a dniem zbycia nieruchomości, jeżeli 

nakłady te miały wpływ na wzrost war-
tości tej nieruchomości.
Gmina wszczyna postępowanie w spra-
wie pobrania opłaty po otrzymaniu od 
notariusza wypisu z aktu notarialnego. 
Opłatę ustala wójt w drodze decyzji 
administracyjnej. Wpływy z tego tytułu 
zasilają budżet gminy.

Obecnie renta planistyczna uregulowa-
na jest w art.36-37 ustawy z 27.03.2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  (Dz. U. Nr 80 z 10 maja 
2003 roku).
Z treści art.63 ust.3 zd.1 powołanej wy-
żej ustawy wynika, że jeżeli decyzja o 
warunkach zabudowy wywołuje skutki 
określone w przepisach art. 36 i 37 to 
przepisy te stosuje się odpowiednio. 
Oznacza to obowiązek pobrania przez 
wójta jednorazowej opłaty określonej 
w stosunku procentowym do wzrostu 
wartości nieruchomości. Na podstawie 
Zarządzeniem Wójta Gminy Rokietnica 
z dnia 10 stycznia 2007 roku  została 
wprowadzona ta opłata w naszej gmi-

nie. Jej wysokość została ustalona na 
15% wzrostu  wartości nieruchomości. 
Dla decyzji o warunkach zabudowy 
wydanych  w drugiej połowie bieżącego 
roku planowane jest zwiększenie staw-
ki opłaty planistycznej do 30% wzrostu 
wartości nieruchomości.

Halina Wroniecka

Informacje 
dla rolników

Porad dla rolników udziela  
pan Zdzisław Sól w:

poniedziałki od godz. 9.00-12.00
środy od godz. 8.00-12.00

tel. 061-81-45-251 wew. 30
W pozostałym terminie  

po wcześniejszym uzgodnieniu  
telefonicznym 0691-843-865.

Wójt Gminy Rokietnica 
 ogłasza przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej, ozna-
czonej w ewidencji gruntów jako dz. 
nr 413/12 o pow. 985 m², położonej w 
miejscowości Rokietnica, będącej włas-
nością Gminy Rokietnica, dla której Sąd 
Rejonowy w Szamotułach prowadzi 
księgę wieczystą  KW nr 38759.
Działka nr 413/12 położona w Rokiet-
nicy zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Rokietnica zatwierdzonym 
Uchwałą Rady Gminy Nr IX/74/2003 z 
dnia 14.07.2003 r. ogłoszoną w Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego Nr 168 poz. 3137 
z dnia 29.10.2003 r. przeznaczona jest 
pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną. Działka sprzedana zostanie 
indywidualnym osobom fizycznym lub 
prawnym (inwestorom) w drodze prze-
targu nieograniczonego ustnego.
Cena wywoławcza nieruchomości zo-
stała ustalona na kwotę 51.220,00 zł. 

Do ceny sprzedaży nieruchomości 
osiągniętej w przetargu zostanie 

doliczony 22% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 23 lutego 2007 

roku o godz. 12.00  
w Urzędzie Gminy w Rokietnicy.

Wadium w wysokości 5.122,00 zł należy 
wpłacić najpóźniej do 19 lutego 2007 
roku (włącznie) w kasie Poznańskie-
go Banku Spółdzielczego w Poznaniu 
O/Rokietnica lub przelewem na konto 
Poznańskiego Banku Spółdzielczego w 
Poznaniu O/Rokietnica (nr konta 19 
90431041 3041 0023 9110 0028). 
Cena nieruchomości powiększona 
o 22% podatku VAT podlega zapłacie 
nie później niż do dnia zawarcia aktu 
notarialnego. Nabywca ponosi koszty 

notarialne i sądowe, które określi no-
tariusz. 
Osoby przystępujące do przetargów zo-
bowiązane są do wpłacenia wadium w 
podanej wyżej wysokości. Dowód wnie-
sienia wadium przez uczestnika prze-
targu podlega przedłożeniu Komisji 
Przetargowej przed otwarciem przetar-
gu. Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który przetarg wygra zalicza 
się na poczet ceny nabycia. Pozostałym 
uczestnikom przetargu wadium jest 
zwracane w terminie 3 dni po zamknię-
ciu przetargu, na konto przez nich 
wskazane. Wadium ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg od zawarcia umowy. 
Osoby prawne zobowiązane są przed-
stawić aktualne (tj. wydane w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy) dokumenty 
rejestrowe. 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony 
przetarg z uzasadnionej przyczyny, in-
formując o tym niezwłocznie w formie 
właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Istnieje możliwość podłączenia do w/w 
działki wody, energii elektrycznej, gazu 
i kanalizacji. Energia elektryczna – wa-
runki podłączenia określi ENEA w Sza-
motułach. Gaz – warunki podłączenia 
określi Wielkopolska Spółka Gazowni-
ctwa w Poznaniu. Podłączenie wodno-
kanalizacyjne – warunki określi Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. w Rokietnicy. Na działce 413/12 
znajdują się dwa słupy energetyczne 
oraz przebiega linia średniego napięcia 
(15 kV). 
Dodatkowe informacje na temat prze-
targu można uzyskać w Urzędzie Gmi-
ny w Rokietnicy, ul Golęcińska 1, 
(tel. 0618145-251 wew.25).

I Podatek rolny – od 1 ha przelicze-
niowego 82,50 zł

II Podatek leśny -  od 1 ha fizyczne-
go 29,41zł 

III Podatek od nieruchomości - wg 
uchwały Rady Gminy w sprawie 
ustalenia stawek podatku od nie-
ruchomości i zwolnień z tego po-
datku.

IV Podatek od posiadania psów – od 
1 psa 15,00 zł

V Podatek od środków transporto-
wych - wg uchwały Rady Gminy 
w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od środków 
transportowych.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomo-
ści płatny jest na podstawie decyzji 
wymiarowej w 4 ratach w następują-
cych terminach:

I. rata 15.03
II. rata 15.05
III. rata 15.09
IV. rata 15.11

Podatek od środków transportowych 
uiszcza się na podstawie złożonej de-
klaracji do dnia 15.02. 
Terminy płatności podatku od środ-
ków transportowych: 

I. rata 15 02
II. rata 15.09

Podatek od posiadania psów płatny 
jest bez decyzji w jednej racie do dnia 
15.03
Zgodnie z przepisami podatkowymi 
- podatku od posiadania psa nie po-
biera się:

od osób w wieku powyżej 65 lat 
prowadzących samodzielnie go-
spodarstwo domowe od jednego 
psa
z tytułu posiadania psów będących 
pomocą dla osób niepełnospraw-
nych (niewidomych, głuchonie-
mych, niedołężnych)
z tytułu posiadania psów utrzymy-
wanych w celu pilnowania gospo-
darstw rolnych – po dwa na każde 
gospodarstwo.

Podatek rolny, leśny, od nieruchomo-
ści, od posiadania psów płatny jest u 
sołtysa lub na konto Urzędu Gminy w 
Rokietnicy w 

PBS w Poznaniu  
o/Rokietnica i Kiekrz  

69 904310413041002391100001 

Podatek od środków transportowych 
płatny jest na konto Urzędu Gminy w 
Rokietnicy w

PBS w Poznaniu  
o/Rokietnica i Kiekrz 

69 904310413041002391100001

Aleksandra Walczak

•

•

•

PODATKI  
na 2007 rok
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Wigilie Polskie
Wspólna Wigilia
Wigilia... Boże Narodzenie... Święta Bożego Naro-
dzenia obrosły w liczne obrzędy i tradycje. Trady-
cja każe nam dzielić się z najbliższymi opłatkiem, 
rozpoczynać kolację wigilijną wraz z pojawieniem 
się pierwszej gwiazdki. 22 grudnia przy wspólnym 
stole na spotkaniu wigilijnych zorganizowanym 
przez Wójta Gminy spotkali się radni, sołtysi, dy-
rektorzy jednostek organizacyjnych oraz pracow-
nicy Urzędu. Spotkanie rozpoczął Wójt życząc 
wszystkim wspaniałych i spokojnych Świąt Boże-
go Narodzenia. Następnie modlitwę poprowadził 
ks. Kazimierz Piechocki. Pobłogosławił opłatki, 
życzył Wesołych Świąt. Zebrani zaśpiewali kolędę 
i podzielili się opłatkiem.

ms

Betlejem  
w Napachaniu
30 grudnia 2006r. od godzin połu-
dniowych w remizie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Napachaniu, panował 
niecodzienny ruch. Z komina unosił 
się dym, a z pomieszczeń kuchennych 
dobiegał smakowity zapach warzonej 
strawy. Chłopcy i dziewczynki w świą-
tecznych strojach wbiegali i wybiegali 
z pomieszczeń remizy. Przed godziną 
17,00 do świetlicy zaczęli przybywać 
druhowie ochotnicy z jednostek OSP 
naszej gminy. Wszyscy w galowych 
strojach z odznaczeniami, którymi wy-
różniono ich za ratowanie ludzkiego 

życia i mienia. Panowała wspaniała, 
podniosła atmosfera. O godzinie 17.00 
na parking przed remizą podjechały sa-
mochody, z których wysiedli zaproszeni 
goście. Prezes OSP gminy Rokietnica 
druh Mieczysław Czerniejewski, oraz 
Komendant gminny OSP druh Henryk 
Tarnowski. Powitał on w drzwiach re-
mizy wójta gminy Rokietnica, Bartosza 
Derecha, przewodniczącą Rady gminy 
Teresę Bartol, z-cę przewodniczącej 
Rady Ryszarda Lubkę, z-ce wójta gminy 
Jacka Smusza, sekretarza gminy Lesz-
ka Skrzypińskiego i dyrektora Zakładu 
Doświadczalnego AR w Przybrodzie Je-
rzego Mazura. Po wejściu do pomiesz-
czenia świetlicy oczom zaskoczonych 
gości ukazały się odświętnie udekoro-
wane stoły przy których zasiadała nasza 

strażacka brać. Rej wśród ochotników 
wodzili druh Leszek Małyszka i druh 
Marian Kamiński, naczelnicy jednostek 
z Mrowina i Przybrody. Wójt gminy Ro-
kietnica oraz przewodnicząca Rady i jej 
Zastępca podziękowali druhom i życzyli 
im by święty Florian miał ich zawsze w 
swojej opiece. Kolejny dostojny gość, 
ksiądz proboszcz Kazimierz Piecho-
cki z Rokietnicy, który choć przybył z 
niewielkim opóźnieniem spowodowa-
nym obowiązkami duszpasterskimi, to 
jednak zdążył przełamać się z uczest-
nikami spotkania wigilijno-noworocz-
nego opłatkiem i złożyć wszystkim 
ochotnikom życzenia i podziękowania 
za ofiarną służbę na rzecz naszej spo-
łeczności. Po uraczeniu się wspaniałymi 
wigilijno-noworocznymi specjałami 

strażackiej kuchni, syci wrażeń smako-
wych uczestnicy spotkania pogrążyli się 
w przyjacielskiej rozmowie. Spotkanie 
trwało do późnych godzin wieczornych 
i pozwoliło nawiązać wiele wspaniałych 
przyjaźni. Druhowie uzyskali od swoich 
przyjaciół przyrzeczenie że za rok spot-
kamy się znów.

Barbara Szymańska 
Sonia Władysiak

Wspólne świętowanie 
 w Przedszkolu
Jak co roku, o tej porze w naszym 
przedszkolu w każdej z grup odbyły się 
spotkania wigilijne z rodzicami. Gości 
witała prawdziwie świąteczna sceneria 
– dekoracyjna szopka, błyszczące od 
ozdób i światełek choinki, białe obrusy 
na stołach, talerze pełne pierników pie-
czonych przez dzieci w  przedszkolu i 
domowych ciast  przygotowanych przez 
mamy, owoców, orzechów. Uroczysty, 

świąteczny nastrój podkreślała cicha 
muzyka i blask świec na świątecznych 
stołach. 
Rodzice ze wzruszeniem przyglądali się 
występom, a w momentach, kiedy dzieci 
śpiewały kolędy – włączali się do wspól-
nego śpiewu. 
Po występie przyszedł bardzo wzrusza-
jący moment – dzieliliśmy się opłatkiem, 
składaliśmy sobie życzenia spokojnych, 
wesołych Świąt i wszelkiej pomyślno-
ści w Nowym Roku. Rodzice ściskali 
swoje pociechy i wszyscy zadowoleni, 
z uśmiechami na twarzach usiedliśmy 

przy stołach. Zmęczeni artyści odpoczy-
wali przy soczkach i słodyczach. Miłe to 
były chwile – można było już spokojnie 
chwilę porozmawiać, podzielić się wra-
żeniami, posłuchać i pośpiewać wspól-
nie kolędy. Szkoda, że następne takie 
wigilijne spotkania będą dopiero za rok, 
ale na pewno z utęsknieniem będziemy 
na nie czekali. A wszystkim przybyłym 
Rodzicom serdecznie dziękujemy za 
uczestniczenie w uroczystych Jasełkach  
i świąteczne życzenia.

L.T.

Wigilia  
w świetlicy  
„Promyczki”
Jak co roku w grudniu w świetlicy „Pro-
myczki”, odbyła się wigilia i spotkanie 
przy choince. Śpiewaliśmy kolędy, skła-
daliśmy sobie życzenia, a później zasied-
liśmy do suto zastawionych stołów. Bar-
dzo smakowały nam słodycze i ciastka. 
Odwiedził nas też Mikołaj – podarował 
słodycze i nowe, ciekawe gry, którymi 
bawić się będziemy w świetlicy.

Elżbieta Skrzypczak 
Dorota Zalewska

Wigilia  
dla seniorów
20 grudnia 2006r. w Restauracji „Pod 
Gruszą” w Rokietnicy odbyło się zorga-
nizowane przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Rokietnicy spotkanie wigilijne 
dla samotnych seniorów zamieszkują-
cych gminę Rokietnica. W uroczystości 
brali udział: proboszcz parafii – ks. Ka-
zimierz Piechocki, Wójt Gminy Bartosz 
Derech i Przewodnicząca Rady Gminy 
Rokietnica Teresa Bartol. 
Było błogowsławieństwo proboszcza, 
było też wspólne dzielenie się opłatkiem. 
Nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych 
dań: barszczu z uszkami, smażonego 
karpia, śledzia w śmietanie oraz innych 
przysmaków. Nie obyło się również bez 
śpiewania kolęd, serdecznych rozmów i 
wzruszeń.
Spotkania wigilijne dla samotnych se-
niorów mają w naszej gminie juz kil-
kuletnią tradycję. Przychodzą na nie 
nie tylko osoby samotne, ale ci wszyscy, 
którzy chcą mile spędzić czas. Niektórzy 
na wigilię czekają cały rok, spotykają na 
niej z przyjaciółmi i znajomymi z dzie-
ciństwa.

Rafał Michalski
kierownik Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Rokietnicy
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21 grudnia w Gimnazjum w Na-
pachaniu odbyło się uroczyste 

spotkanie z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia. Najpierw dyrektor 
– Jacek Welman przywitał wszystkich 
gości – przedstawicieli władz gmin-
nych, rodziców oraz oczywiście ucz-
niów i nauczycieli.  Podczas części ar-
tystycznej obejrzeliśmy przedstawienie 

przygotowane przez koło teatralne razem z opiekunką 
- Zofią Michałek specjalnie na tę okazję. Sztuka była 
adaptacją opowiadania Antoina de Saint-Exupery’ego 
„Mały Książę”. Pozytywnie zaskoczyło zakończenie 

inscenizacji,  w którym Mały Książę wyznający motto 
„dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest nie-
widoczne dla oczu” nabrał cech Jezusa. Przedstawie-

nie podsumowała refleksja nad znaczeniem Dobra i 
Nadziei, które uosabia dziecko-Zbawiciel.  Pochwalić 
należy także przepiękną inscenizację – granatową ko-
tarę usianą setką gwiazd i żłóbek przygotowany przez 
gimnazjalistów wg projektu  Małgorzaty Sklepik.  W 
części artystycznej kilkoro uczniów recytowało także 
okolicznościowe wiersze. Nie zabrakło kolęd wykona-
nych solo a apella przez dwoje naszych gimnazjalistów, 
trzecioklasistki zaśpiewały zaś Silent Night. 
Podczas tego wieczora nagrodzono osoby i całe klasy 
biorące udział w konkursach: plastycznych, historycz-
nym i polonistycznym. Laureatami pierwszej nagrody 
za najładniejszy świąteczny wystrój klasy zostali trze-
cioklasiści. Jeszcze raz gratulujemy.

Przy jednym stole…
Do tej pory zwyczajem praktykowanym w Gimna-

zjum w Napachaniu było przygotowywanie przez 
każdą z klas wigilijnych spotkań, na które zapraszani 
byli nauczyciele. Postanowiliśmy jednak zmienić zwy-
czaj i wobec faktu, że nasza szkolna społeczność nie 
przekracza 100 osób, usiąść wspólnie przy jednym 
stole. Była to najładniejsza wigilia szkolna, w jakiej 
uczestniczyłam. Przy zgaszonym świetle, w półmroku 
śpiewaliśmy kolędy, później dzieliliśmy się opłatkiem. 
Myślę, że zwyczaj zasiadania przy jednym stole w ocze-
kiwaniu na narodziny Pana na stałe wejdzie do kalen-
darza imprez szkolnych.

Magdalena Tomkowiak

Monika Michalicka w roli  
Małego Księcia

Wigilia 
 szkolna

Gimnazjaliści odbierają nagrody  
za udział w konkursach.

Montaż poetycko-kolędowy w wykonaniu drugo – i trzecioklasistów

Mały Książę, Pilot i Król

Urząd czynny:
w poniedziałki: 9.00 – 17.00
wt, śr., czw. pt.: 7.30 – 15.30
Przyjmowanie wniosków  
na dowody osobiste: 
poniedziałki:  10.00 – 16.30
środy:  8.15 – 14.00
wtorki, czwartki,  
piątki:  10.00 – 14.00
Wydawanie dowodów osobistych: 
poniedziałki:  10.00 – 17.00
środy:  8.15 – 14.00
wtorki, czwartki,  
piątki:  10.00 – 14.00
Wójt Gminy  
mgr inż. Bartosz Derech  
przyjmuje:
w poniedziałki:  15.00 – 17.00
w czwartki:  10.00 – 12.00
Zastępca Wójta  
mgr inż. Jacek Smusz przyjmuje:
w poniedziałki:  13.00 – 15.00

w środy:  10.00 – 12.00
w piątki:  10.00 – 12.00
Sekretarz Gminy mgr Leszek Skrzy-
piński przyjmuje codziennie w ramach 
możliwości czasowych

Rada Gminy Rokietnica
ul. Golęcińska 1
Budynek B
tel. / fax 061-81-45-288

Dyżury radnych:
Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Teresa Bartol przyjmuje:
w poniedziałki: 11.00 – 15.00
I Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
– Ryszard Lubka przyjmuje:
w poniedziałki: 15.30 – 16.30
II Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
mgr Jerzy Gmerek przyjmuje:
w poniedziałki: 15.30 – 16.30

Urząd Gminy Rokietnica
ul. Golęcińska 1
tel. 061-81-45-251, 8145-252, 81-45-304, fax. 061-81-45-082
e-mail: rokietnica@poczta.internetdsl.pl 
Konto bankowe: PBL O/R 69 90431041 3041 0023 9110 0001
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młodszych, których przygotowa-
ła Katarzyna Pohl. Zatańczyli 
dla nas także uczniowie klasy 
VIa, którzy sami opracowali 
choreografię. Mogliśmy podzi-

wiać sprawność strażaków przy 
pokazie ratownictwa drogowego. 

W klimat Władysława Reymonta 
wprowadzili nas uczniowie gim-

nazjum im. Noblistów w Rokietnicy 
w przedstawieniu „Wesele Boryny”. 

Spektakl ten przygotowali Piotr Paupa, 
Andrzej Wanadt Pani Agata Licenowicz. 
Publiczność oklaskiwała VIP-ów, którzy 
odważyli się wystąpić w karaoke, czyli 
Wójta Bartosza Derecha, zastępcę Wójta 
Jacka Smusza, sekretarza Gminy Leszka 
Skrzypińskiego, dyrektor Gimnazjum 
Barbarę Drożdżyńską-Jerzyńską oraz 
sztab WOŚP. Sporo emocji towarzyszyło 
licytacji, którą prowadziła profesjonal-
nie niezawodna Ewa Lisowska.
Jak co roku mogliśmy liczyć na stałych 
przyjaciół, którzy pomagają nam w 
organizacji imprezy. Wielkie podzię-
kowania składamy Piotrowi Łakome-
mu z Piekarni w Rokietnicy, Arturowi 
Lisiakowi z Cukierni „Kamilek”, który 
nie tylko wspomaga naszą orkiestrową 
kawiarenkę, ale także funduje smacz-
ne torty na licytację. Ciepłą grochów-

ką zawdzięczamy Józefowi 
Gawronowi. W tym roku 
na licytację przygotował 
także smaczny pieczony 

udziec. Tym smakołykiem 
wylicytowanym przez Marka 
Pankowskiego mógł raczyć 

się każdy, kto odwiedził na-
szą imprezę. Józef Rzepka 
corocznie wspomaga nas 
ofiarowując naczynia.
Dzięki rodzicom Szkoły 
Podstawowej w Ro-
kietnicy mogliśmy jeść 
smaczne wypieki, wy-

pić coś ciepłego. W miły 
nastrój wprowadzał nas 
Sławomir Judek, grając na 
pianinie.
Dzięki Rodzicom i dziecia-

kom mogliśmy zaopa-
trzyć nasz orkiestrowy 
sklepik.

Tradycyjnie odbył się mecz 
towarzyski reprezentacji Urzędu 

Gminy z reprezentacją rodziców naszej 
szkoły. Mecz sędziował Bartosz Świst. 
Spotkanie rozstrzygnęli na swoją ko-
rzyść rodzice. Zwycięzcy zdobyty pu-
char przekazali szkole.
Było dużo śmiechu i radości podczas 
przedstawienia „Kopciuszek w wersji 
współczesnej”, którego reżyserem była 
Iwona Speina. W bajkowe postaci wcie-
lili się nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Rokietnicy. 
Imprezę zakończyło przepiękne świateł-
ko do nieba. Jego fundatorem był Urząd 
Gminy oraz anonimowy sponsor. 

Dzięki wszystkim ludziom dobrej woli 
i wielkiego serca orkiestra będzie grała 
rzeczywiście do końca świata i jeden 
dzień dłużej.

Składamy serdeczne podziękowania: 
• Wszystkim mieszkańcom Gminy 

Rokietnica za ofiarność,
• Rodzicom Szkoły Podstawowej 

w Rokietnicy za zaopatrzenie sklepi-
ku i kawiarenki,

• Wolontariuszom ze wszystkich szkół 
oraz dzieciom ze Szkoły Podstawo-
wej 

w Rokietnicy za prace plastyczne prze-
znaczone na licytację oraz za wystę-
py artystyczne,

• Nauczycielom i pracownikom Szkoły 
Podstawowej w Rokietnicy, którzy 
pracowali nad przygotowaniem im-
prezy i podczas jej trwania

Byli to: Aleksandra Bartnik, Mariola 
Biegańska, Paweł Dankowski, Helena 
Gołaska, Bogumiła Jankowiak, Mał-
gorzata Knioch, Barbara Krzyżaniak, 
Aleksandra Krenc, Urszula Kupka, Ewa 
Lisowska, Małgorzata Łopatka, Lidia 
Napierała, Jan Olebiński, Jolanta Pan-
kowska, Katarzyna Pohl, Małgorzata 
Przynoga, Marta Rybicka, Jolanta Sadek, 
Maria Smoczyńska, Mirosława Stacho-
wiak, Izabela Śniegoska, Halina Witczak, 
Ilona Wyrwa, Dorota Zalewska, 

Wspomogli nas:
Nauczyciele Gimnazjum im. Noblistów 
w Rokietnicy Piotr Paupa, Andrzej, 
Agata Licenowicz, Ewa Piszora, Bożena 
Domżał
Nauczyciel Szkoły Podstawowej 109 w 
Kiekrzu: Irek Lesicki

Na rzecz orkiestry grali:
Nauczyciele, pracownicy i dzieci z 
Przedszkola „Bajeczka”
Nauczyciele, pracownicy i uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Mrowinie

Dziękujemy osobom prywatnym oraz 
instytucjom, które pomogły w organiza-
cji imprezy w Rokietnicy:
Dariusz Skrzypczak, Krzysztof Przybyl-
ski, Sławomir Judek, Jan Witczk, Bartosz 
Świst, Julian Przynoga, Ochotnicza Straż 
Pożarna z Napachania, Policja, Bank 
Spółdzielczy w Rokietnicy.

Główni Sponsorzy:
Józef Gawron - Restauracja pod Gruszą, 
Artur Lisiak – Cukiernia „ Kamilek”, 
Pan Piotr Łakomy –Piekarnia Rokiet-
nica, Jacek Florkiewicz - sklep wielo-
branżowy „Panda”, Marian Brzozowski 
- Zakład Wyrobów Cukierniczych „Mi-
lano” z Przeźmierowa, Józef Rzepka, 
Zbigniew Giszter

Sponsorzy darów na licytacje:
Wójt Gminy Rokietnica - Bartosz De-
rech, Zastępca Wójta – Jacek Smusz, 
Sekretarz Gminy - Leszek Skrzypiński, 
Waldemar Witkowski - radny sejmiku 
wojewódzkiego, Jerzy Król- Firma Rok-
bus, Maria Wojewoda - sklep” Bratek”, 
Ośrodek Szkolenia Kierowców” Margo”
- Państwo Kossakowscy, Tadeusz Jan-
kowski - Automyjna Rokietnica , Wal-
demar Gadecki – sklep „Kaktus”, Maria 
Woźniak - Księgarnia „Literka” , Sklep 

Jak co roku WOŚP zagrała także w 
szkole Podstawowej w Rokietnicy. 
Celem XV finału była zbiórka pie-
niędzy dla ratowania życia dzieci 
poszkodowanych w wypadkach 
oraz na naukę udzielania pierw-
szej pomocy. Każdy, komu bliskie 
jest bezpieczeństwo dzieci oraz 
idea WOŚP wrzucał do puszek 
parę groszy. Jak zwykle nie za-
wiedliśmy się na mieszkańcach 
Gminy Rokietnica.

Zebraliśmy 20 880 złotych !!!

Pieniądze zbierało 60 wolonta-
riuszy. Tegoroczna jubileuszowa 
orkiestra była rekordowa pod 
względem zebranych pieniędzy. 
Sami wolontariusze do puszek ze-
brali 11 337.83 (to więcej niż 
zebrana kwota z całej ubie-
głorocznej orkiestry). 
Oprócz zbiórki pieniędzy 
odbywały się imprezy towa-
rzyszące w Przedszkolu „Ba-
jeczka” Rokietnicy, Szkole 
Podstawowej w Mrowinie 
oraz dyskoteka w Gimna-
zjum w Napachaniu.
Sztab mieścił się w Szkole 
Podstawowej w Rokietnicy 
i tu odbyła się główna impreza. 
Tutaj dostarczano zebrane pie-
niądze:
• Wolontariusze i Szkoła Pod-

stawowa w Mrowinie  
– 2717, 89

• Przedszkole „Bajeczka” w Rokietnicy 
- 508,37

• Wolontariusze z Gimnazjum 
w Napachaniu 1264,17 (w tym 
z Przybrody 373,75)

• Wolontariusze z Gimnazjum im. 
Noblistów Rokietnicy – 6108, 74

•  Wolontariusze ze Szkoły Podstawo-
wej w Rokietnicy – 1299,85

Nasze konto powiększył czek na 3000 
złotych, ofiarowany przez firmę F5 kon-
sulting i jej Prezesa Marka Pankowskie-
go. Dalsze kwoty uzyskaliśmy z licytacji, 
z kawiarenki, sklepiku, grochówki, bali-
ku, gier komputerowych.
W szkole w tym dniu wiele się działo. 
Był balik dla najmłodszych prowadzo-
ny brawurowo przez Irka Lesickiego, 
pokaz tańca w wykonaniu uczniów klas 
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Po raz pierwszy  
 w Mrowinie 
„Oj działo się, działo..”
Kiedy 2 stycznia 2007 roku otrzymałam 
telefon ze Szkoły Podstawowej w Mro-
winie, że może spróbujemy wystartować 
z Orkiestrą, bez wahania odpowiedzia-
łam, że tak. Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy 14 stycznia. Zagrała już 
po raz XV, ale w Szkole Podstawowej w 
Mrowinie po raz pierwszy. 
Czas poświęcony na przygotowania nie 
poszedł na marne. Odzew mieszkańców 
Mrowina i sąsiednich miejscowości 
przeszedł wszelkie nasze oczekiwania 
„Oj działo się działo…” jakby powie-
dział Jurek Owsiak.
Wystartowaliśmy o 16.30 przedstawie-
niem – „Jasełka z Popówka”, za które 
uczniowie nasi zostali wyróżnieni na 
przeglądzie zespołów kolędniczych 
w Popówku. Nie odbyło się bez licytacji, 
którą przeprowadził absolwent naszej 
szkoły. Można było wygrać tort upieczo-
ny specjalnie na tę okazję przez dyrektor 
szkoły, gorącą pizze, piłkę nożną z pod-

pisami wszystkich pracowników szkoły 
i wiele innych ciekawych rzeczy. Chlubą 
naszej placówki jest chórek szkolny, któ-
ry zawsze chętnie wspiera wiele uroczy-
stości gminnych. Usłyszeliśmy między 
innymi „Sen o Warszawie”, „Małgorzata”, 
„Deszczową Piosenkę” i wiele innych 
hitów. Główną atrakcją popołudnia był 
balik dla dzieci i nie tylko. Wielu doro-
słych dołączyło do wesołych pląsów. 
Dla łasuchów i tych, którzy lubią poroz-
mawiać w zaciszu, w jednej z klas przy-
gotowana została kawiarenka. Dobra 
kawa herbata i ciasta upieczone przez 
nauczycieli przyciągnęły tłumy.
Dużo pracy w tym dniu miała również 
fryzjerka, która z szarych kucyków po-
trafiła wyczarować mieniące się bro-
katem fryzury. Wszystkie panie mogły 
zaczarować również w ciekawe wzory 
swoje paznokcie za pośrednictwem ma-
nikiurzystki. 
Pracownia malarska, gdzie dzieci mogły 
wykonać szereg prac planistycznych za-
wsze była pełna ludzi. Można tam było 
nabyć piękne maski karnawałowe, lam-
piony i szereg innych prac w wykonaniu 
naszych milusińskich. 
Losy, z których każdy wygrywał rozeszły 
się jak przysłowiowe „świeże bułeczki”, 
a wystawa zdjęć z życia naszej szkoły też 

miała wielu swoich amatorów. 
Cieszymy się niezmiernie, że władze 
gminne odwiedziły naszą szkołę w tym 
dniu. 

O godzinie 20.00 popłynęło „świateł-
ko do nieba” ufundowane na tę okazję 
przez sołtysa z Cerkwicy. Dyrektor 
szkoły wszem i wobec odczytała, że ze-
braliśmy 2.567,86 zł.
Wszystkim którzy mimo silnego wiatru 
i niepogody, przyszli i dołączyli się do 
akcji w imieniu organizatorów, serdecz-
nie dziękuję.
Zebrane w XV Finale WOŚP pieniądze 
służyć mają ratowaniu życia dzieciom 
poszkodowanym w wypadkach, nauce 
udzielania pierwszej pomocy i leczeniu 
chorych na cukrzycę. 

„Sie ma”
Sylwia Kiejnich

komputerowy „Link”, Anna Bartczak, 
Piotr Batura, Mariola Biegańska, Barba-
ra Bukiewicz, Mieczysław Buszkiewicz, 
Renata Chlebowska, Agnieszka Gości-
niak, Krzysztof i Barbara Krzyżaniak, 
Piotr Mazurczak, Anna Miłkowska, 
Krzysztof Przybylski, Alicja Rosielew-
ska, Mirosława Stachowiak, Beata Su-
chocka.

Dziękujemy wszystkim  
anonimowym sponsorom.
Zdjęcia można obejrzeć  
na stronie internetowej  
szkoły: 
www.sp-rokietnica.poznan.pl

Sztab WOŚP przy  
Szkole Podstawowej  
im. J. Brzechwy  
w Rokietnicy

Szef sztabu:
Elżbieta Skrzypczak
Członkowie:
Renata Chlebowska, Ewa Kłosin, 
Iwona Speina, Magdalena Tomczak
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IMIENINY SZKOŁY
15 grudnia 2006 r. obchodziliśmy imieniny szkoły. 
W tym roku poświęciliśmy ten dzień Władysławowi 
Reymontowi, laureatowi literackiej Nagrody Nobla w 
1924 r.
W pierwszej części uroczystości odbyła się multi-
medialna prezentacja tegorocznych laureatów 
Nagrody Nobla, przygotowana przez panią E. 
Piszorę.
Następnie uczniowie poszczególnych klas 
przedstawili w formie krótkich inscenizacji wy-
brane epizody z bogatej biografii pisarza.  Scena 
zapełniła się sobowtórami Reymonta, przypo-
minającymi o młodzieńczej edukacji noblisty 
(kształcił się w krawieckim cechu), zaintereso-
waniach okultyzmem, aktorskiej pasji, działal-
ności społecznej, przyznaniu Nagrody Nobla.
Główną częścią imienin szkoły była inscenizacja 
wiejskiego wesela, odwołująca się do „Chłopów” 
Reymonta. Wesele Jagny i Boryny stało się okazją do 
przypomnienia dawnych, często zapomnianych oby-
czajów, związanych z uroczystościami weselnymi. 
Swaty, zrękowiny, błogosławieństwo rodziców, oberek 
i polka, oczepiny wyznaczyły rytm przedstawienia, 
które miało synkretyczny charakter. Stanowiło ono 
połączenie słowa, pieśni i tańca. Sięgnięto przy tym 
do gwary, ludowych przyśpiewek i tańców, tworząc 
aurę prawdziwego wesela, spotęgowaną autentyczny-
mi wiejskimi strojami. Przedstawienie zostało bardzo 
życzliwie przyjęte przez publiczność, której udzielił się 
nastrój radosnej zabawy. Dodatkową atrakcję stanowi-
ło włączenie w spektakl sfilmowanej sceny ślubu Jagny 
i Boryny. Gromkie oklaski na koniec i propozycja po-
nownego wystawienia wesela były wyrazem uznania 

dla młodych aktorów.
Spektakl został przy-
gotowany przez zespół 
nauczycieli (A. Wanat 
– reżyseria, P. Paupa 
– muzyka, choreografia, 
E. Lisowska, T. Batura 

– scenografia, A. 
Licenowicz – sek-
wencja filmowa). 
Szczególne podzię-
kowania należą się 

pani Jadwidze 
Waligórze-Halke, 
dyrektor Gmin-

nego Ośrodka 
Kultury w Ro-

kietnicy, która udostępniła ludowe stroje.
Pora przedstawić aktorów biorących udział w 

przedstawieniu: Jagna – Mirella Jaworska Boryna 
– Jakub Speina, Dominikowa – Estera  Krysiak, Staro-
sta – Patryk Seget, Swat – Arkadiusz Niemier, Druhny 

– Zuzanna Rywacka, Marta Bartnik, Marta Stróżyk, 
Gospodynie – Karolina Borkowska, Amanda Kołodziej, 
Marta Dworek, Milena Jaskowska, Goście – Katarzyna 
Bąkowska, Angelika Jurga, Szymon Ryster, Mateusz 
Domżał, Muzyk – Tomasz Knopczyński.

REKOLEKCJE
W dniach 4-6 grudnia w naszym gim-
nazjum odbyły się rekolekcje. Codzien-
nie spotykaliśmy się o ósmej rano w 
szkole na warsztatach, a następnie 
uczestniczyliśmy w katechezach w koś-
ciele. Rekolekcje prowadził ks. Artur z 
sąsiedniej parafii. 
Pierwszego dnia w kościele obejrzeli-
śmy oratorium Piotra Rubika pt. „Świę-
tokrzyska Golgota”, natomiast w szkole 

opracowywaliśmy przydzielane nam 
przez nauczycieli zadania i wykonywa-
liśmy plakaty związane z nimi. Drugie-
go dnia odbyły się podobne zajęcia. W 
kościele ksiądz Artur przybliżył nam 
swoją drogę do kapłaństwa oraz rozpra-
wiał nad  sensem życia. Trzeciego dnia 
spotkaliśmy się na szkolnym apelu. Po-
nieważ był to 6 grudnia, czyli Mikołajki, 
Dyrektor szkoły złożyła wszystkim ucz-
niom i pracownikom szkoły życzenia. 
Teresa Batura przybliżyła nam sylwetkę 

św. Mikołaja, w nieco innym wymiarze 
niż jest on zazwyczaj ukazywany. Ko-
mercyjnemu Mikołajowi przeciwstawi-
ła historyczną postać świętego.  Sama 
zresztą wystąpiła w roli św. Mikołaja. 
Przyodziana w czerwoną czapkę z pom-
ponem obdarowała wszystkich drobiaz-
gami.
Mieliśmy też okazję zobaczyć występ 
„Platformy Obywatelskiej”, która wy-
stawiła sztukę pt. „W krzywym zwier-
ciadle”, parodię „Władcy pierścienia”. 

Przedstawienie wyre-
żyserowała Hania 
Zagulska. Spektakl, 
przygotowywany samodzielnie 
przez uczniów, był nie tylko świetną 
zabawą, ale również pouczającą przypo-
wieścią o utopii magicznego myślenia 
w życiu.
Podsumowaniem rekolekcji była msza 
św. Po niej wszyscy rozeszli się do do-
mów z przesłaniem: „Macie być jak sól”.

Monika Bukiewicz

Egzamin próbny
5 i 6 stycznia (czwartek, piątek) nasi 
trzecioklasiści jak i gimnazjaliści z całej 
Polski pisali próbne testy, pierwszego 
dnia humanistyczny, drugiego – ma-
tematyczno-przyrodniczy. Rozwiązy-
wanie testów jest umiejętnością, którą 
należy trenować. Ważne jest właściwe 
rozłożenie sił i zmieszczenie się w wy-
znaczonym czasie. Egzamin próbny 
pomaga uczniom zrozumieć i przećwi-
czyć procedury przeprowadzania egza-
minu, który obwarowany jest wieloma 
restrykcyjnymi wymaganiami - niedo-

Gimnazjum w Rokietnicy

Gimnazjum w Napachaniu

„Ja” i arkusz egzaminacyjny… próba sił

trzymanie ich prowadzić może nawet 
do unieważnienia egzaminu dla wszyst-
kich uczniów danej szkoły. Wobec po-
wyższego wszystkim trzecioklasistom 
życzymy satysfakcjonujących wyników 
na przebiegającym bez zakłóceń kwiet-
niowym egzaminie.

Magdalena Tomkowiak

Kilka minut przed dziewiątą…
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Przedszkole

Rodzice z „Bajeczki” 
wspólnie się bawią
Dnia 12 stycznia 2007 r w Restauracji „Pod Gruszą” 
bawili się rodzice dzieci, pracownicy przedszkola oraz 
zaproszeni goście na II przedszkolnej zabawie karna-
wałowej.
Tym razem organizatorem imprezy było Stowarzysze-
nie “Dzieciom radość” oraz Rada Rodziców Przedszko-
la “Bajeczka” w Rokietnicy.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób zebra-
liśmy mnóstwo gadżetów, które przeznaczyliśmy na 
losy w loterii fantowej. Wszystkim darczyńcom prag-
niemy złożyć serdeczne podziękowania. Łączny do-
chód z zabawy w kwocie 2.920,00 złotych przeznaczyć 
na doposażenie ogrodu przedszkolnego.
Imprezie towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera, 
wszyscy doskonale się bawili przy rytmach znanego 
zespołu “Układ z Wronek”.
Już dziś zapraszamy tych wszystkich, którzy lubią do-
brą zabawę na III przedszkolny bal w  KARNAWALE 
2008 roku,  bowiem takie formy, jak zabawa sprzyjają 
integracji środowiska: nauczycieli, rodziców i przyja-
ciół przedszkola.

Organizatorzy zabawy

ŚWIĘTY MIKOŁAJ  
w „Bajeczce”
I tego roku zawitał do naszego przedszkola  Mikołaj. 
Przybył w asyście swoich dwóch elfów: Muzyka i Śpie-
waka. Opowiadał nam o swoich dalekich podróżach 
podczas Wigilijnej nocy i jak w innych krajach ob-
chodzone są Święta. Wraz z jego pomocnikami elfami 
śpiewaliśmy kolędy i piosenki o świętach i o naszym 
kochanym gościu. Wizyta zakończyła się długo oczeki-
wanym rozdaniem prezentów, które Mikołaj przywiózł 
osobiście do naszego przedszkola oraz pamiątkowym 
zdjęciem.

Lidia Trybuś 
nauczycielka Przedszkola „Bajeczka”

Gazetka związana z nadejściem  
Bożego 
Narodzenia
Dużym wyzwaniem każ-
dego roku dla uczniów i 
dla mnie jest wykonanie 
gazetki związanej z Bo-
żym Narodzeniem. Ma-
jąc na uwadze, że gazet-
ka ma zawsze charakter 
obrazu, a jej rozmiary 
wynoszą 3 m szeroko-
ści i 5 m długości, tak 
ważny jest pomysł i jego 
realizacja. Dodatkowo procesowi twórczemu towarzyszą emocje związane z narodzinami 
Świętej Dzieciny, co dodaje nam skrzydeł do pracy. Staramy się wykonać ją jak najlepiej, 
jak najpiękniej, więc nie liczymy czasu, tylko działamy.
Chciałabym Państwu pokazać efekt tegorocznej naszej pracy, w której udział wzięli: Ania 
Dolata, Natalia Fabiś, Magda Biber, Artur Prentki, Tomek Fabisiak, Bartek Błażejewski, 
Patryk Michalak – uczniowie klasy III.

Wszystkim serdecznie dziękuję.
Małgorzata Sklepik

„OD PRZEDMIOTU  
       DO PODMIOTU”
Ta wystawa to rodzaj swoistej instalacji w 
przestrzeni, złożonej z takich elementów 
jak: kamienie, drewno, tkanina, gdzie 
duże znaczenie odgrywa barwa i forma.
Proponując młodzieży tego rodzaju wy-
stawę, miałam na celu, w pewnym stop-
niu, poruszenie wrażliwości uczniów, 
spojrzenie ich na siebie samych a także 
na współistnienie człowieka z naturą.
Młodzież – oglądając wystawę – miała 
się zastanowić: czy w przyrodzie istnieje 
harmonia i równowaga, czy może istnie-
ją rzeczy, które burzą nasze życie? 
Co może symbolizować okno, kamień, korzeń drzewa, zwykła deska ozdobio-
na przez uczniów, z których złożono drabinę, czerwone dłonie na podłodze 
czy czarne stopy na suficie? 
Z takimi problemami zmagała się młodzież klas II i III. Ustalała, jakie metafo-
ry niosą zwykłe przedmioty ułożone w przestrzeni, doszukiwała się kamien-
ności kamieni jak i niekamienności, naturalności i nienaturalności a może 
sztuczności.
Oto fragment wypowiedzi uczennicy:
Wystawa pokazuje nasze życie poprzez uosobienie przedmiotów. Drabina 
symbolizuje wspinanie się na szczyt, aby osiągnąć swój wymarzony cel. Każdy 
szczebel został ożywiony, ponieważ pokazuje indywi-
dualność każdego z nas np. deska ze zdjęciem kota lub 
psa odzwierciedla sympatię do zwierząt, inna – oklejo-
na połamanymi płytami, ukazuje uwielbienie kompu-
tera lub muzyki. Korzenie są życiem! To z nich wyrasta 
drzewo. Na tej wystawie pokazane są jednak martwe. 
W tym przypadku mogą symbolizować zarówno prze-
mijanie jak i śmierć (...) Najciekawsza jest jednak część 
wystawy po lewej stronie korytarza. Widzimy tam 
zawieszone okna w przestrzeni, nad nimi, na suficie 
– czarne stopy, pod nimi, na podłodze – czerwone dło-
nie. Cóż to może znaczyć? Może to oznaczać pewien 
rytm życia, które zatacza krąg, tzn. rodzimy się, wzra-
stamy, umieramy i tak w koło.
Nietypowego wyglądu nadaje dziełu odwrócenie 
wszystkiego do góry nogami, co może oznaczać, że 
życie bywa czasami dziwne, niepoukładane a może 
śmieszne? (...)
Monika Michalicka kl.II 
Czy osiągnęłam zamierzony cel? Myślę, że tak. Najbar-
dziej budujące jest to, że przedsięwzięcie jednoczyło 
wielu uczniów przy przygotowaniu elementów wysta-
wy jaki i przy jej wykonaniu.
W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować 
Józefowi Locie z Mrowina  za przekazanie korzeni 
drzew na wystawę, dzięki któremu nasza instalacja 
mogła się urzeczywistnić.

Małgorzata Sklepik
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Serdecznie dzięku-
jemy starszemu 
aspirantowi Woj-

ciechowi Kwiatkowi oraz 
młodszemu aspirantowi 
Pawłowi Plisińskiemu za 
czuwanie nad bezpieczeń-
stwem, ładem i porząd-
kiem na terenie naszej 
gminy. Podziękowanie to 
składamy w związku z 
ich przejściem na emery-
turę.
Pan Wojciech Kwiatek 
pracował na naszym te-
renie w latach 1990-2007. 
Odchodzi na emeryturę 
po 25 latach służby w 
policji. Pracę w 
policji rozpo-
czął w 1980 
roku w 
Komen-
dzie 
Woje-
wódzkiej 
Policji 

we Wrocła-
wiu. Od 1982 
roku pracował 
w Komendzie 
Rejonowej Policji 
w Szamotułach. 
W 1990 roku 
objął stanowisko 
Komendanta Po-
sterunku Policji 
w Rokietnicy. 
Od 1999 roku 
pełnił obowiąz-
ki Kierownika 
Rewiru Policji w 
Rokietnicy.  
Za wzorową służbę 

i osiągnięte wyniki zo-
stał w 2004 roku 

odznaczony 
Brązowym 

Krzyżem 
Zasługi. 
Pod-
czas 
pracy 
na 

terenie naszej 
gminy dokonał 
m.in. zatrzyma-
nia na gorącym 
uczynku spraw-
ców kradzieży 
samochodów. 
Sprawcy ci 
przyznali się 
do popełnienia 
100 przestępstw 
tego typu. 
Ujawnił rów-
nież największą 
„dziuplę” po-

ciętych samochodów na 
terenie Wielkopolski. 
Pan Paweł Plisiński pra-
cował na terenie gmi-
ny Rokietnica w latach 
1999-2007. Przechodzi na 
emeryturę po 20 latach 
pracy w policji. Swoją 
pracę w policji rozpoczął 
w 1986 roku w Komen-
dzie Rejonowej Policji 
we Włocławku. Od 1992 

roku pracował w Komisa-
riacie Policji w Tarnowie 
Podgórnym, a od 1999 do 
2007 roku pełnił obo-
wiązki dzielnicowego w 
Rewirze Policji w Rokiet-
nicy. W 2002 roku został 
nagrodzony w konkur-
sie dzielnicowego roku 
powiatu poznańskiego, 
a w 2005 roku dokonał 
zatrzymania sprawców 
usiłowania zabójstwa na 
gorącym uczynku. 
Życzymy Wojciechowi 
Kwiatkowi oraz Pawłowi 
Plisińskiemu zasłużonego 
odpoczynku na emery-
turze w dobrej kondycji 
zdrowotnej, zrealizowa-
nia swoich zaintereso-
wań, a w wolnych chwi-
lach zapraszamy Was do 
naszego sołectwa.

Sołtys Józef Fudala  
wraz z Rada Sołecką

Z teki sołtysa
Witamy na stronie 
poświęconej sołectwom 
naszej gminy. Chcielibyśmy, 
aby tutaj sołtysi mogli 
przedstawiać mieszkań-
com swoje spostrzeżenia 
i informacje. Zapraszamy 
więc sołtysów do redagowania 
tej strony.
W tym roku wybierzemy nowych 
sołtysów i rady sołeckie. W związku 
z tym przypomnijmy sobie ile mamy 
sołectw i jakie miejscowości wchodzą 
w skład danego sołectwa oraz kto od 
roku 2002 pełni zaszczytną funkcję 

sołtysa. 
Wybory sołtysów i rad 
sołeckich zostaną przepro-
wadzone w lutym i marcu. 
Szczegółowy harmonogram 
zebrań wiejskich zostanie 

zatwierdzony 7 lutego przez 
Radę Gminy i podany na stronie 

www.rokietnica.pl oraz na tablicach 
ogłoszeń. 

Zapraszamy do wzięcia udziału 
w wyborach.

Redakcja

To jedna z najbardziej 
czystych miejsco-
wości w gminie 

Rokietnica, hmmm… 
tak było wczoraj. A dziś, 
niestety śmieci zalewają 
rowy, skwery i laski. Czy 
może być tak, że jedni 
mieszkańcy mają 
kosze na śmieci a 
inni nie? Czyja 
to wina? Urzędu 
Gminy, a może 
Przedsiębiorstwa 
Usług Komunal-
nych? Ktoś po-

winien się za to zabrać. Z 
pojemników do segregacji 
śmieci na pętli autobuso-
wej śmieci aż się wylewa-
ją. 

Wjazd do naszej miejsco-
wości, to nasza wizytów-
ka, a sprawia wrażenie 
wysypiska. 
Uprzejmie prosimy, aby 
mieszkańcy naszej wsi 

bardziej pokochali 
swoją miejscowość, 

nie zaśmiecali jej 
i zobaczyli w niej 
„swoją mieści-
nę”.

Sołtys Roman 
Muszyński 

z Radą Sołecką

Rokietnica

krzyszkowo

Wykaz so łectw:

1. Krzyszkowo – sołtys Roman Muszyński
2. Żydowo, Rostworowo – sołtys Gabriela Dworek
3. Napachanie, Dalekie – sołtys Marianna Stankowska
4. Rokietnica – sołtys Józef Fudala
5. Sobota, Bytkowo – sołtys Józef Pszczoła
6. Przybroda – sołtys Leszek Matuszewski
7. Mrowino, Cerekwica – sołtys Marian Kortus
8. Kobylniki – sołtys Henryk Kiejnich
9. Starzyny, Rogierówko – sołtys Mieczysław Niklas
10. Kiekrz, Pawłowice – sołtys Teresa Sroka

Sołtys Józef Fudala  

Sołtys Roman Muszyński 
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Żeński kwartet instrumentów 
smyczkowych (dwoje skrzy-
piec, altówka i wiolonczela) 
tworzą artystki - absolwent-
ki Akademii Muzycznej 
w Poznaniu. Zespół ma w 
repertuarze muzykę klasycz-
ną, filmową, musicalową, 
operową, operetkową oraz 

standardy muzyki jazzowej 
i rozrywkowej.
Dla mieszkańców naszej Gmi-
ny zaprezentował się z piękny-
mi, popularnymi i tymi mniej 
znanymi kolędami. W koncer-
cie, który odbył się 13.01.07 r. 
w kościele p. w. Św. Michała 
Archanioła w Poznaniu-Kie-

krzu, z zespołem wystąpiła 
gościnnie wokalistka.
I tak przez 45 minut zebrani 
(szkoda, że nieliczni) słu-
chacze mieli okazję zapo-

mnieć o szarej codzienności 
i przenieść się w świat pięknej 
muzyki w równie pięknym 
wykonaniu.

B.M.

W środę -10 stycznia w Ośrod-
ku Kultury, po raz kolejny 
odbył się koncert młodych 
„muzyków”.
Dwanaścioro dzieci, uczących 
się gry na pianinie, zaprezen-
towało swoje umiejętności 
przed swoimi rodzinami i 
przyjaciółmi.

Ze względu na termin popisu, 
w sali GOK-u rozbrzmiewały 
przede wszystkim kolędy.
Mimo ogromnej tremy, mło-
dzi pianiści pięknie wyko-
nali swoje „zadanie”, za co 
zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami.

B.M.

Nowości
Z przyjemnością zawiadamiamy wszystkich Czytelników, 
iż od dnia 02.01.2007 r. uruchomiliśmy automatyczną 
wypożyczalnię książek.
Biblioteka umożliwiła czytelnikom zadawanie wszel-
kich pytań dotyczących pracy placówki poprzez GG 
(nr: 164978).
Jest również możliwość wpisywania do „Bibliotecznego 
worka życzeń” propozycji książek, jakie chcielibyście 
Państwo, aby Biblioteka zakupiła.
Istnieje także opcja zamawiania książek poprzez e-mail i 
odbiór w terminie późniejszym.
Informujemy, że opisy wszystkich nowych nabytków Bi-
blioteki są dostępne wyłącznie w bazie katalogu kom-
puterowego.
Katalog kartkowy obejmuje opisy tylko do końca 2006 
roku.
PRZYPOMINAMY, że bezpłatna czytelnia Internetowa 
„IKONKA” jest czynna w godzinach otwarcia Biblio-
teki Gminnej. 

Każdy czytelnik, który zechce skorzystać z czytelni wi-
nien zgłosić się u dyżurnego bibliotekarza.

Warto zapamiętać:
strona internetowa: www.bibrok.neostrada.pl
e-mail: gminna.biblioteka.publiczna@neostrada.pl

Dla nowych mieszkańców Gminy:
Jak zostać czytelnikiem?
KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI JEST BEZPŁATNE!

Aby zostać czytelnikiem Biblioteki Gminnej w Rokietnicy 
należy:

zabrać ze sobą dowód osobisty,
wypełnić kartę zapisu (czytelnik pełnoletni, czytelnik 
niepełnoletni), 
zapoznać się z Regulaminem (dostępny również na 
stronie www) i zobowiązać się do jego przestrzega-
nia, 
jeśli nie masz 16 lat, kartę zapisu muszą podpisać 
rodzice lub opiekunowie








KONKURS
Aby rozbudzić marzenia, rozwinąć wyobraźnię i skłonić 
do twórczego myślenia dzieci i młodzieży Biblioteka 
Gminna postanowiła ogłosić konkurs pt. 
BAJKOPISANIE - „ W KRAINIE WYOBRAŹNI...”

Regulamin konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy Rokietnica
2. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wie-

kowych:
 * 9 - 13 lat
 * 14 - 16 lat
3. Termin składania prac:
 Prace można składać w Bibliotece Gminnej w Rokiet-

nicy oraz Filiach w Kiekrzu i Mrowinie, w godzinach 
otwarcia placówek bibliotecznych do dnia 10 lutego 
2007 roku z dopiskiem Konkurs - Bajkopisanie - 
„W Krainie Wyobraźni”

4. Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród od-
będzie się w lutym 2007 roku.

5. Prawa autorskie
 Prace przechodzą na własność organizatora kon-

kursu. Autorzy prac wyrażają zgodę na bezpłatne 
publikowanie prac.

 Młodzi muzycy 
pięknie zagrali

KONCERT KOLĘD
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Golf staje się sportem całorocznym, 
a nie jak do tej pory tylko spor-
tem sezonowym. Pogoda w 
tym roku jest wyjątkowo 
łaskawa dla golfistów. 
Pomimo stycznia Gra-
cze mają możliwość 
ciągłego trenowania i 
doskonalenia swojej gry.
Kalendarz turniejów 
i wydarzeń golfowych se-
zonu 2006 został oficjalnie 
zamknięty - w dniu 8 grudnia 

2006 na spotkaniu rocznym Członków 
Golf Club Bytkowo, County Po-

znań - na którym zostały 
wręczone puchary i tro-

fea dla najlepszych 
golfistów oraz został 

podsumowany sezon 
2006. Jednak pomimo 
oficjalnego zakończenia 
życie klubowe tętni - 

ostatni okres obfitował w 
wiele wydarzeń golfowych. 

23 grudnia został rozegrany 

„Turniej Wigilijny 
z Niespodzianką”, od-
było się również Spot-
kanie Gwiazdkowe 
dla młodych golfistów 
z Bytkowa. 
Nie oczekujemy na wiosnę 
- wyglądając za okno moż-
na już ją zauważyć: kwitnące stokrot-
ki, słoneczne niebo, śpiewające ptaki. 
Mamy tylko nadzieję, że nie przegoni jej 
mroźna zima.
Już teraz serdecznie zapraszamy wszyst-
kich chętnych do rozpoczęcia przygody 
z golfem na pole golfowe w Bytkowie.

walczyły bardzo ambitnie, jednocześnie 
wykazując w wielu sytuacjach bardzo 
duże poczucie humoru.
Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła 
pani Justyna Kurzawa z synem Toma-
szem, a drugie pani Bożena Lisiak, którą 
jeszcze w trakcie rozgrywek doszkalał 
syn Krzysztof. Na trzeciej pozycji ukoń-
czyła turniej pani Ratajczak z synem 
Aleksandrem.
Bardzo emocjonujące były rozgrywki 
grupy, w której wraz dziećmi walczyli 

tatusiowie. Wśród nich było 
czterech ojców, którym poma-
gały córki. 
Wiele pojedynków między 
dziećmi a dorosłymi było bar-
dzo wyrównanych i stojących 
na wysokim poziomie. Bardzo 
dzielnie spisywały się dziew-
czynki (wszystkie z klasy 

czwartej lub piątej), które bez respektu 
stawały do pojedynków z dorosłymi.
Ostatecznie najlepszym w tej zabawie, 
która wszystkim uczestnikom niezależ-

nie od osiągniętego wyniku przyniosła 
wiele radości okazał się duet Karol Pi-
szora wraz z synem Jakubem, i oni z rąk 
prezesa „Słowiana” Jarosława Kurzawy 
otrzymali puchar za I miejsce.
Drugą lokatę wywalczyli Jacek (tata) 
i Krzysztof Florkiewiczowie. Na trzeciej 
pozycji uplasowali się Krzysztof Kacz-
marek z córką Zosią po zwycięstwie nad 
Mariuszem Rzepką grającym w parze 
z synem Mateuszem.
Wszyscy uczestnicy oprócz pamiątko-
wych statuetek otrzymali słodkie paczki i 
napoje, które zakupione zostały dzięki fi-
nansowej pomocy działającej przy Urzę-
dzie Gminy w Rokietnicy Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. 
Za pomoc i wsparcie 
bardzo dziękujemy.
Tradycyjnie już bar-
dzo dużą pomoc przy 
organizacji i przepro-
wadzeniu imprezy 
okazali absolwenci 
naszej szkoły. Tym 

razem bardzo dziękuję Ani Wawrzy-
niak, Emilii Przewoźnej, Ani Góreckiej, 
Sandrze Koteras, Rafałowi Sklepikowi 
(jak zwykle prowadził sekretariat zawo-
dów), Marcinowi Michalakowi, Wojt-
kowi Krawcowi, Mateuszowi Miarce, 
Danielowi Danielczykowi i Dawidowi 

Koterasowi (najmłodszy 
sędzia zawodów).
Wszystkim uczestnikom 
bardzo dziękuję za stwo-
rzenie tak sympatycznej 
atmosfery w trakcie spor-
towej rodzinnej zabawy. 

Jacek Olejniczak

Starosta Poznański nagrodził wyróż-
niających się młodych sportowców oraz 
trenerów z powiatu poznańskiego za 
ich osiągnięcia w roku 2006. Z terenu 
gminy Rokietnica nagrody otrzymało 
4 sportowców oraz jeden trener. 

I nagrodę w kategorii młodzieżowca 
(w wysokości 2500zł) otrzymał Rafał 
Jackowiak. Jacek trenuje kajakarstwo, 
jest członkiem ścisłej kadry Olimpij-
skiej Pekin 2008r i obecnie przebywa 
na zgrupowaniu w Portugali. Lista jego 
osiągnięć jest długa. W 2006 Mistrz Polski 
Młodzieżowy na dystansie 1000m w k-2, 
vice Mistrz Polski na dystansie k-1 500m. 
Brązowy medalista Mistrzostw Polski 
Seniorów na dystansie k-1 przegrał tylko 
z Mistrzem Świata Markiem Twardow-
skim i wice Mistrzem Świata Tomaszem 
Mendelskim. Półfinalista Młodzieżowych 
Mistrzostw Europy w k-4 1000m i 500m 
które odbywały się w Atenach (Grecja).

II nagrodę w kategorii młodzieżowca 
(wysokości 2000zł) otrzymał Michał 
Nowakowski, trenujący również kaja-
karstwo. Jest on członkiem Młodzie-
żowej Kadry Polski. W 2006 wywalczył 
tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski 
na dystansie 1000m w k-2, brązowy 
medal Mistrzostw Polski Juniorów na 
dystansie k-1 1000. Był również w półfi-
nale Mistrzostw Europy juniorów w k-2 
1000m i 500m.

III nagrodę w kategorii młodzieżow-
ca (w wysokości 1500zł )otrzymał Mar-
cin Stein. Marcin jest członkiem kadry 
Polski w karate. Jest indywidualnym 
vice Mistrzem Polski.

III nagrodę w kategorii juniorów (w 
wysokości 1500zł) otrzymała Agniesz-
ka Pyrka trenująca - kajakarstwo. Jest 
ona członkiem Kadry Narodowej Ju-
niorów. Zdobyła brązowy medal na Pu-

charze Nadziei Olimpijskich w k-4 na 
dystansie 1000m, brązowy medal na dy-
stansie 1000m w k-2 1000m w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów oraz Brązowy 
medal w k-2  na Długodystansowych 
Mistrzostwach Polski.

Osobną nagrodę od Premiera RP 
(w wysokości około 2800zł) otrzymała 
Małgorzata Jackowiak za bardzo wy-
sokie wyniki w nauce i sporcie. Mał-
gosia wywalczyła brązowy medal na 
Pucharze Nadziei Olimpijskich w k-4 

na dystansie 1000m, brązowy medal na 
dystansie 1000m w k-2 1000m w Mi-
strzostwach Polski Juniorów, brązowy 
medal w k-2  na Długodystansowych 
Mistrzostwach Polski. Może pochalić 
się wysoką średnia ocen - 4,9.

I nagrodę za wyniki sportowe zawod-
ników dostał trener Paweł Dankowski.

Dodajmy, że wszyscy nagrodzeni to 
zawodnicy z UKS Błyskawica Rokiet-
nica. 

Autor zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Laury dla naszych!

Sezon golfowy 2006 w Bytkowie nadal trwa

Udane sobotnie  
przedpołudnie
Pod hasłem „Mamo, tato zagrajmy ra-
zem” odbyła się w sobotę 13 stycznia 
wspólna sportowa zabawa tenisowych 
par. Tworzyły je dzieci w wieku szkoły 
podstawowej wraz z jednym ze swoich 
rodziców. Rodzinne rozgrywki zorga-
nizowali Uczniowski Klub Sportowy 

„Słowian” Mrowino oraz Gminny Ośro-
dek Kultury, którzy ufundowali puchary 
i pamiątki dla uczestników, przy współ-
pracy Szkoły Podstawowej w Mrowinie. 
Użyczyła ona gościny tenisistom.
Formuła turnieju umożliwiła dzieciom 
i rodzicom wzięcie udziału we wspól-
nej sportowej zabawie, tym bardziej, 
że wielu rodziców rzadko ma okazję na 
tak rodzinne spędzenie czasu. Uczestni-
ctwo licznej grupy, szczególnie tatusiów, 
pokazało również, że warto propagować 
taki sposób wspólnego spędzania wol-
nego czasu, a tenis stołowy jest dyscy-
pliną, którą można uprawiać w każdym 
wieku.
W trwającej ponad cztery godziny im-
prezie wzięło udział 13 duetów podzie-
lonych na dwie grupy: dziecko z mamu-
sią lub dziecko z tatusiem.
Trzy zgłoszone mamy wraz z synami 
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Kącik policyjny

Ogłoszenia drobne

Kierownik Rewiru Dzielnicowych: asp. sztab. Wojciech Kwiatek 
tel. kom. 605-19-29-37

Dzielnicowy Rejonu nr I: sierż. sztab. Paweł Plisiński
tel. kom. 605-19-29-38
Obsługuje miejscowości:  
Rokietnica, Krzyszkowo, Żydowo, Rostworowo, os. Zmysłowo

Dzielnicowy Rejonu nr II: sierż. sztab. Michał Rudny
tel. kom. 605-19-29-39
Obsługuje miejscowości: Kiekrz, Pawłowice, Starzyny, Sobota, Bytkowo

Dzielnicowy Rejonu nr III: sierż. sztab. Błażej Matysiak
tel. kom. 609-600-340
Obsługuje miejscowości: Cerekwica, Przybroda, Dalekie, Mrowino,  
Napachanie, Kobylnik, Rogierówko

Podziękowanie
Bardzo dziękuję wyborcom za 
obdarzenie mnie swoim zaufa-
niem w wyborach. Sprawując 
funkcję radnego obiecuję rze-
telną i solidną pracę w Radzie 
mając za cel dobro gminy Ro-
kietnica. 

Zbigniew Muszyński

Kącik  
Kryminalny  
gminy Rokietnica

1. W dniu 30.12.2006 r. w godz. 
5.00-7.00 na terenie budowy do-
mków jednorodzinnych w miejsco-
wości Mrowino os. Zmysłowo ul. 
Bogumiła, nie ustalony dotychczas 
sprawca dokonał kradzieży doku-
mentów w tym prawo jazdy, kartę 
kredytową, pieniądze, telefon ko-
mórkowy biżuterie złotą, obuwie, 
odtwarzacz MP3 oraz kosmetyki 
męskie. Dochodzenie prowadzi KP 
Tarnowo Podgórne.

2. W nocy 01.01.2007 r. o godz. 
2.00 w Rokietnicy na ul. Działko-
wej dwóch mężczyzn o ustalonych 
danych personalnych dokonało po-
bicia 28-letniego mężczyzny po-
przez uderzenie pięścią w twarz 
kopanie po całym ciele. Dochodze-
nie prowadzi KP Tarnowo Podgór-
ne. 

3. W okresie od dnia 07.01.2007 r. 
godz. 20.00 do 8.01.2007 r. godz. 
3.10 w Kiekrzu na ul. Leśnej nie-
ustaleni dotąd sprawcy dokonali 
uszkodzenia zamka w drzwiach sa-
mochodu. Dochodzenie prowadzi 
KP Tarnowo Podgórne. 

Osoby mogące pomóc w ustaleniu 
sprawców wyżej wymienionych prze-
stępstw proszone są o kontakt z 
dzielnicowymi Rewiru w Rokietnicy. 
Anonimowość zapewniona. Informacje 
- również anonimowo - można przeka-
zywać do dyżurnego KP Tarnowo Pod-
górne tel. 061-8146-997. 

Komisariat  Policji w Tarnowie Podgórnym
Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy
ul. Rolna 20, 62-090 Rokietnica
tel./fax 061-8145-197

DYŻUR CAŁODOBOWY: 
dyżurny Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym: 
tel. 061- 8146-997 lub 997

  Potrzebuję/ Mogę pomóc 

Pomoc najbiedniejszym i 
potrzebującym to rzecz naj-
ważniejsza. W związku z tym 
pomyśleliśmy o stworzeniu kąci-
ka Potrzebuję/Mogę pomóc. Za-
praszamy osoby, które mają coś 
do oddania oraz osoby które są 
w potrzebie. Prosimy o kontakt 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 
tel 061-8145-251 wew. 21.

Redakcja

  Potrzebuję: 

piec do ogrzewania pokoju

 Mogę pomóc/Oddam: 

niemiecką pralkę automatyczną 
(lekko uszkodzoną)

odzież zimową w dobrym stanie

odkurzacz

  Praca 

1. Przyjmę osobę do pracy  
w ogrodnictwie. 
tel. 0603-390-141

2. Firma projektująca i zakła-
dająca ogrody poszukuje 
pracownika na cały etat. 
Zielątkowo ul. Leśna 14  
(gmina Suchy Las) 
tel. 061-811-69-18 
kom. 604-22-19-66

3. Operatora koparko-ładowarki 
CAT 428B przyjmę. PRACA 
STAŁA. tel. 0513 158 588

4. Fryzjerska damsko-męska 
na atrakcyjnych warunkach 
finansowych.  
Tel: 0886 640 350

5. Zatrudnimy pracowników do 
pracy w hurtowni materiałów 
budowlanych w charakterze 
handlowiec-magazynier. Praca w 
Baranowie. 
Tel./fax: 061 814 16 42 
e-mail: i&p@foamglas.pl

6. Poszukuję pracowników do 
pracy przy montażu urządzeń 
rolniczych,  
tel. 0502-618-682

7. Sprzedwaczynię do sklepu 
spożywczego w Rokietnicy przyj-
mę. Tel. 0601 877 538

8. Firma UNIVEG LOGISTICS 
poszukuje do oddziału w Sadach 
mężczyzn i kobiet do pracy 
na magazynie. Mile widziane 
uprawnienia na wózki widłowe 
i doświadczenie w pracy na 
magazynie. Zgłoszenia proszę 
kierować na adres: Sady, ul. 
Poznańska 16D lub  
pkotus@univeg.pl

9. Sklep komputerowy w Ro-
kietnicy poszukuje pracownika z 
doświadczeniem  na stanowisko 
sprzedawca -serwisant (mile 
widziany student zaoczny). CV 
+ zdjęcie proszę przesyłać:  
Link_biuro@op.pl

10. Dziewczynę lub rencistkę 
do małej gastronomii przyjmę. 
Praca w Poznaniu. Umowa. 
0504 005 378

11. Przyjmiemy do pracy 
magazyniera, umowa o pracę. 
Kobylniki, Lay Przyprawy, (061) 
848 28 74

12. Pilnie poszukujemy miłych 
pań do opieki nad dziećmi. 
Praca w gminie Rokietnica. 
DOBRA OPIEKA, tel. 061/661-
11-64, tel.511 999 000, www.
dobraopieka.pl 

Ogłoszenia w tym dziale  
są bezpłatne.  
Prosimy o przysyłanie  
mailem: mn@kreator.com.pl 
lub faksem: 061 648 26 49

Powstał Komitet Wyborczy Wyborców 

„Razem Nad Podziałami”
Skład Komitetu jest sześcioosobowy: PO – 2 człon-
ków, Gminne Stowarzyszenie 2000 – 2 członków, 
Wspólna Gmina – 2 członków. Komitet wybierze 

kandydata na brakujący vacat.
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Ludzie, 
których warto poznać

W naszej gminie mieszka wiele interesujących osób. 
Postanowiliśmy więc stworzyć rubrykę, w której 

będziemy zamieszczać rozmowy z ludźmi, których 
naszym zdaniem warto poznać bliżej.

Redakcja

„Rokickie Wiadomości”: Mieszkacie 
Państwo w Kiekrzu od prawie sied-
miu lat. Co zdecydowało o wyborze 
tego miejsca? 
Michał Grudziński: Trafiliśmy tutaj 
przez przypadek. Kupowaliśmy z ogło-
szenia gotowy dom, „pod klucz”. Kie-
dy przyjechaliśmy go obejrzeć był już 
otynkowany na żółto, pomyślałem sobie 
wtedy będzie krzyk: „Tu, tu!”. No i był, 
nie miałem już nic do powiedzenia. 
Dom bardzo się spodobał żonie, poza 
tym położony jest w miłym zakątku. 
Dla mnie wprawdzie dojazdy stąd do 
Poznania są dosyć uciążliwe, ale już się 
przyzwyczaiłem. Przyznam się, że długo 
trwało nim dojrzałem do tego miejsca, 
teraz jednak czuję, że w nie wrosłem.

Jakie ma Pan ulubione miejsca w 
naszej gminie, gdzie Pan najchętniej 
bywa?
Na spacer idę w Starzyny, a potem na 
lewo, w te pola. Albo na prawo, tam jest 
taki miły zagajnik. Często jeżdżę też do 
Soboty do mojego przyjaciela, wspania-
łego malarza i poety profesora Norberta 
Skupniewicza. To bardzo skromny czło-
wiek, mało kto wie, że on tam żyje, a to 
jest wielki artysta.

Od początku swojej kariery aktorskiej 
jest Pan związany z Poznaniem.
Zadebiutowałem w 1970 roku rolą se-
kretarza w „Ptaku” Szeniawskiego w Te-
atrze Nowym. Przedtem miałem jeszcze 
zastępstwo w Teatrze Polskim w „Ham-

lecie”, to był mój pierwszy występ 
na zawodowej scenie. Debiu-
towałem w Poznaniu, bo tutaj 
są moje korzenie. Myślałem 
jednak, że wrócę do Warszawy, 
chciałem pracować razem z 
moim ukochanym profesorem 
Janem Świderskim, który mi 
„ojcował” podczas studiów. Jed-
nak osiadłem w Poznaniu i już 
się stąd nie ruszam.

Ma Pan w swoim repertuarze 

wiele znakomitych i różnorodnych 
ról…
Tak, ciągle mnie odkrywają i ciągle są 
zdumieni: on tak zagrał? Mam łatwość 
„komediowania” i tak mnie trochę, w 
pewnym sensie „zaszufladkowali”. Uda-
je mi się sprawdzić w każdym reper-
tuarze, chociaż reżyserzy często o tym 
zapominają i znowu obsadzają mnie w 
komedii. Natomiast aktorowi, który ma 
łatwość występowania w komedii, spra-
wia większą satysfakcję gra w dramacie. 
Ciepło wspominam takie role jak: Sasza 
w „Antygonie w Nowym Jorku”, Pietia w 
„Czajce”, Hercl w „Mein Kampf ”, Król w 
„Król umiera czyli ceremonie”, a ostat-
nio Żewakin w „Ożenku” Gogola czy Se-
riebriakow w sztuce „Wujaszek Wania” 
Czechowa.

Obecnie możemy Pana oglądać w serialu 
emitowanym przez telewizyjną Dwójkę. 
Czy zmieniło to coś w Pana życiu?
Telewizja to potęga, od kiedy zagrałem 
w „Na dobre i na złe” jestem bardziej 
rozpoznawalny. Chociaż w Poznaniu, 
po 36 latach pracy w Teatrze Nowym 
też mam swoją publiczność. Zdjęcia do 
tego serialu realizowane są w Sękocinie, 
w hali wynajętej od Instytutu Leśni-
ctwa. Urządzono w niej sale szpitalne 
i salę operacyjną, a niektóre operacje 
kręcone są w szpitalu na Banacha w 
Warszawie. W części tej hali urządzone 
jest także mieszkanie Burskich, gdzie 
gram Andrzeja Stankiewicza - ojca Zosi 
i Małgosi. Plenery i wjazd to też Insty-
tut Leśnictwa, przykręcają tablice i już 
„jest” szpital. Na planie serialu panuje 
miła atmosfera, ludzie, którzy tam pra-
cują są ze sobą bardzo zżyci. Szkoda mi 
będzie się z nimi rozstać, ale poprosi-
łem, żeby uśmiercili mojego bohatera. 
Zaczęły mi przeszkadzać dojazdy do 
Warszawy, często zdjęcia odbywają się 
tego samego dnia, co wieczorny spek-
takl w Poznaniu.

Czy istnieje szansa na to, że zobaczy-
my Pana występ w Rokietnicy?
Rozmawiałem już na ten temat kilka 
lat temu z Panią Jadwigą Waligóra-
Halke, która zresztą jest moją daleką 
krewną. Jej matce czy babce nadano na 

cześć mojej matki takie rzadkie imię 
- Tomira. Proponowałem wtedy, żeby 
zrobić jakiś koncert z Wójtem, radny-
mi, mieszkańcami, żeby zbratać ludzi. 
Zdaje się, że obecne władze na to pójdą. 
Trzeba takich inicjatyw, żeby ludzi do 
siebie przybliżać, integrować, żeby pod-
czas zabawy mogli się razem pośmiać. 
Ludzie są różni i trzeba znaleźć wspólny 
mianownik.

A jak Pan odbiera obecne władze na-
szej Gminy?
Trudno mi na razie oceniać skuteczność 
działania nowych władz, ale „powiało 
czymś fajnym”. Jestem pełen optymizmu, 
wierzę, że teraz gmina ruszy do przodu. 
Młody Wójt jest pełen zapału i chciałby 
jak najlepiej, żeby gmina przyciągała in-
westorów. Myślę, że ma ogromne szan-
se, tylko trzeba mu pomóc. Może nawet 
czasami, jakby chciał za dużo, trzeba go 
przystopować. Chodzi o to, żeby nasza 
gmina urosła w siłę i tego Wójtowi, wła-
dzom, sobie i wszystkim mieszkańcom 
życzę. Chciałbym być dumny z tego, że 
jestem z Rokietnicy. Nawołuję też do 
tego, żeby nowej władzy pomagać, radzić, 
a nie tylko żądać. Bo władza może tyle, ile 
może. Jeśli ktoś z mieszkańców mógłby 
pomóc, niech to uczyni. Chwała Bogu, 
nie wszyscy mają „ręce do siebie”. Ja chęt-
nie służę sobą. Róbmy coś wspólnie!

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

zdjęcia: K. Marcinkowska

Rozrywka

Żebym był 
dumny  
z tego,  

że jestem  
z Rokietnicy!

Z Panem 
Michałem 

Grudzińskim 
- aktorem 

teatralnym 
i telewizyjnym 

rozmawia Kamila 
Marcinkowska.
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Rozrywka

NASZA KUCHNIA  
REGIONALNA

Przepisy kulinarne znaleźć możemy w większości gazet, także postanowiliśmy zawrzeć je w naszym 
miesięczniku. Nie będą to jednak przypadkowe propozycje. Jesteśmy dumni z tego, że mieszkamy w Wiel-
kopolsce, chcemy pamiętać o naszej tradycji i stąd ta rubryka zawierać będzie przepisy charakterystyczne 

dla naszego regionu. Chociaż może współcześnie trudno mówić o kuchni specyficznej dla Wielkopolski, ponieważ to, co 
regionalne w pożywieniu, ulega systematycznemu zanikowi. Spróbujemy jednak ocalić od zapomnienia tradycje naszej 
regionalnej kuchni. Wyróżniała się ona i wyróżnia oszczędnością w doborze produktów i sposobów przyrządzania. Mało w 
niej wyszukanych potraw, wymyślnych dań i posiłków. Niektórzy sądzą nawet, że jest to kuchnia mało atrakcyjna i niezbyt 
smaczna. Udowodnimy, że jest to niesłuszny pogląd.
Prezentować będziemy w tej rubryce potrawy przyrządzane z dostępnych obecnie surowców i przy wykorzystaniu popular-
nych technik kulinarnych. Mamy nadzieję, że nasze propozycje przyczynią się do urozmaicenia Państwa domowego menu. 
Zachęcamy też naszych Czytelników do nadsyłania przepisów, bardzo chętnie je opublikujemy. 

Tym razem proponujemy Państwu coś słodkiego na karnawał. 
Poznańską specjalnością są:

Trzej koledzy naradzają się 
przed wspólnym wyjazdem na 
polowanie: 
- A więc wyjeżdżamy jutro o 
piątej rano. Bierzemy strzelby, 
psy i skrzynkę piwa. 
- A może dwie? 
- Ostatnio, jak wzięliśmy dwie, 
zastrzeliliśmy psa. 
- No to psów nie weźmiemy. 
- Dobra, a więc wyruszamy o 
piątej. Psów nie bierzemy. Za-
bieramy ze sobą strzelby i dwie 
skrzynki piwa. 
- A może trzy? 
- Czy nie pamiętasz, że kiedyś, 
jak wzięliśmy trzy, to ty sam 
oberwałeś w nogę? 
- Możemy nie brać broni. 
- W porządku. Wyjazd o piątej. 
Psów i broni nie bierzemy, ale 
bierzemy trzy skrzynki piwa. 

- A może weźmiemy jednak 
cztery? 
- Jak wzięliśmy kiedyś cztery to 
Mietek, wychodząc z samocho-
du, przewrócił się i złamał sobie 
rękę! 
- Ale przecież możemy nie wy-
chodzić z samochodu! 
- Zgoda. Więc podsumujmy: 
wyruszamy na polowanie jutro 
o piątej rano. Broni i psów 
nie bierzemy, bierzemy cztery 
skrzynki piwa i z samochodu 
nie wysiadamy. 

 Przychodzi policja do Kowal-
skiego, dzwoni. Odbiera Kowal-
ski i pyta: 
- Kto tam? 
- Policja! 
- Czego chcecie? 
- Porozmawiać. 

- W ilu jesteście? 
- W dwóch. 
- To porozmawiajcie między 
sobą. 

 Zebrał wódz indiański „Siedzą-
cy Pies” całe swoje plemię na 
naradę wojenną: 
- Czerwonoskórzy! Jesteśmy 
wielkim narodem? 
- Taaaaak! 
- To dlaczego nie mamy własnej 
rakiety z ładunkiem nuklear-
nym? 
- Taaaa... Zbudujemy? Huur-
raaa!!! 
Ścięli tomahawkami największą 
sekwoję w okolicy, wydrążyli ją 
w trudzie i znoju, według starej, 
indiańskiej recepty wyprodu-
kowali proch, napchali go do 
wydrążonego pnia, zapletli linę 

z lian i jako 
lont wyprowadzili na zewnątrz 
rakiety. 
- Gdzie ją wystrzelimy? 
- Na Erewań! 
- A dlaczego na Erewań? 
- Innych miast nie znamy... 
Napisali na rakiecie „Na 
Erewań”, zbili się w gromadę i 
podpalili lont. 
Jak nie wybuchnęło!!! 
Prawdziwy Armageddon: dym, 
swąd, wszystkich rozrzuciło w 
promieniu kilkunastu metrów... 
Wódz bez nogi, bez ręki otrzepu-
je się z kurzu i mówi: 
- Ja nie mogę!!! Wyobrażacie so-
bie, co się dzieje w Erewaniu??? 

 Dlaczego kobieta ma w domu 
tak dużo do roboty? 
Śpi w nocy to się jej nazbiera... 

Oprac.: K.M.  na podstawie „Kuchnia wielkopol-
ska wczoraj i dziś” Poznań 1996r.

Drożdżówki
  czyli szneki z glancem

Składniki:
0,5 kg mąki,

3 jaja,
1 łyżka cukru,

1 kostka margaryny,
1 szklanka mleka,

5 dkg drożdży,
1 łyżeczka soli.

Wykonanie:
Przyrządzić ciasto drożdżowe tak, jak na placek (przygotować rozczyn: rozpuścić 
drożdże w mleku, dodać cukier oraz niewielką ilość mąki i pozostawić go w ciepłym 
miejscu do wyrośnięcia. Posiekać margarynę, połączyć z przesianą mąką, jajami, 
dodać rozczyn, sól i dokładnie wyrobić jednolite ciasto). Po wyrośnięciu lekko pod-
bić je wałkiem. Formować ruloniki (bardzo cienkie wałeczki) i zwijać je w kształt 
„ślimaka”. Uformowane drożdżówki pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. 
Po wyrośnięciu smarować drożdżówki z wierzchu mlekiem. Piec na jasnozłoty ko-
lor. Przestudzone smarować lukrem. Podawać do kawy lub herbaty.

(przepis na 25 drożdżówek  
wg starego przepisu)
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WICHURA  
jakiej jeszcze nie było
Dzień 18 stycznia 2006 r. z pewnością 
przejdzie do annałów historii naszej gmi-
ny. Już od godzin dopołudniowych miesz-
kańcy z niepokojem słuchali komunikatów 
radiowych i telewizyjnych o szalejącym 
u naszych zachodnich sąsiadów orkanie. 
W godzinach wieczornych pierwsze fale 
wiatru niczym awangarda orkanu uderzy-
ły w zabudowana gminy Rokietnica. Pod 
naporem srożącej się wichury trzeszczały 
drzwi i okna domostw. Co chwilę do przera-
żonych mieszkańców dochodziły z zewnątrz 
odgłosy pękających konarów, walących się 
drzew i spadającego z dachów poszycia. 
Nagle na remizach Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Napachaniu rozległo się wycie 
syreny zwołujących druhów ochotników. Za 
chwile zawtórowały im syreny jednostek w 
Mrowinie i Przybrodzie. To do walki o ludzkie 
życie, zdrowie i mienie ruszyli Ci na których 
pomoc zawsze mogliśmy liczyć. Nasi gmin-
ni Strażacy. W kulminacyjnym momencie 
stało się to czego obawiali się wszyscy. Or-
kan pozrywał linie energetyczne, powywra-

cał słupy trakcyjne. W całej gminie zgasło 
światło, stanęły pompy tłoczące wodę pitną 
i te z przepompowni usuwające nagroma-
dzone ścieki. W mieszkaniach ogrzewanych 
grzejnikami elektrycznymi powiało chło-
dem. To już nie wichura, nie orkan a klęska 
żywiołowa która dotknęła nas wszystkich. 
W Urzędzie gminy rozpoczął niezwłocznie 
działanie Sztab Kryzysowy. Wobec napły-
wających meldunków o zerwaniu dachu 
w szkole w Mrowinie (i zagrożeniu jej zawa-
leniem), wobec informacji o drzewach które 
wyrwane z korzeniami pospadały na ludzkie 
siedziby, gospodarstwa, cmentarze o zata-
rasowanych drogach, wszystkie działające 
dotychczas indywidualnie jednostki zostały 
podporządkowane Sztabowi. Poderwano 
alarmowo odpoczywające po nocnej akcji 
jednostki OSP polecając koordynowanie 
ich działań panu Komendantowi Henrykowi 
Tarnowskiemu.. Prezes PUK Janusz Filipiak 
ściągnął do działań w gminie wszelkie po-
siadane środki i ludzi. Dzięki ich wysilonej 
pracy, dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu 
i wiedzy fachowej, mimo braku prądu w 
¾ miejscowości gminy, w rurach wodo-
ciągowych popłynęła woda. Jednocześnie 
trwały negocjacje kierującego działaniami 
sztabu z energetyką w Szamotułach o na-
prawę chociaż jednej linii dostarczającej 

energie z Szamotuł. Dzięki uporowi naszych 
sztabowców i przychylności dyspozytorów 
ekipa naprawcza już o 11.00 wyruszyła na 
trasę do Rokietnicy. Trudna to była praca 
należało na nowo stawiać słupy, łączyć 
lub wymieniać splatane i pozrywane prze-
wody. Udało się jednak! Do godziny 17.00 
prawie wszystkie miejscowości odzyskały 
zasilanie elektryczne. Tymczasem naszym 
strażakom od pracy opadały już ręce. Nie 
wiedzieli jeszcze że ich walka z usuwaniem 
skutków orkanu trwać będzie nieprzerwanie 
przez 3 doby. Cięli i usuwali poprzewracane 
drzewa, niektóre obwodem przekraczające 
kilka metrów, zalegające drogi. Wycinali 
drzewa które naruszone przez wicher gro-
ziły przewróceniem na sąsiadujące z nimi 
domy. Zabezpieczali grożące zawaleniem 
budynki. Niestety zaniedbania w wypo-
sażeniu naszych jednostek OSP (jakich 
dopuszczono się przez lata) dawały znać 
o sobie. Brak było wystarczającej ilości 
pił mechanicznych, motopomp, agregatów 
prądotwórczych a nawet zwykłych latarek. 
W budżecie 2006 roku nie przewidziano 
nawet pozycji na zakup dostatecznej ilości 
paliwa do wozów bojowych. W zaistniałej 
sytuacji wójt gminy podjął decyzję, ze-
zwalającą na zakup paliw i niezbędnych 
środków na rachunek Urzędu Gminy. Otrzy-

maliśmy również pomoc z bratniej gminy 
Suchy Las. Jednostki OSP tej gminy, dowo-
dzone przez druha-komendanta Ryszarda 
Tasarza, wsparły materiałowo i technicznie 
nasze szczupłe i umęczone jednostki. Jak 
już wspomniałem chociaż do godziny 17,00 
sytuacja w gminie została opanowana, pra-
ca druhów z OSP i pracowników PUK, przy 
usuwaniu skutków orkanu, trwała do ponie-
działku tj. 22.01.2006r. Wtedy to ostatnie 
gminne miejscowości uzyskały pełnie Me-
dów. Na dzień 22.01.2007 r. trwają jeszcze 
prace na linii energetycznej w Pawłowicach 
gdzie pozbawionych prądu jest 10 domostw. 
Z uwagi na skomplikowaną awarie pozba-
wione prądu jest też część ulicy Kolejowej 
w Rokietnicy. Możemy jednak Państwa 
zapewnić, że władze gminy i jej pracownicy 
nie spoczną dopóki ostatnie ślady bytności 
nieproszonego gościa z zachodu nie znikną 
z naszej ziemi. Nie zamierzam pisać w tym 
artykule ile drzew wycięto czy usunięto, ile 
uratowano ludzi i mienia (wierzcie mi Pań-
stwo było tego naprawdę wiele). Ile godzin 
bez snu i pożywienia przepracowali Nasi 
druhowie z OSP, gminne służby komunal-
ne, ekipy naprawcze energetyki. To nie jest 
ważne! Ważna jest nasza solidarność i wola 
współpracy. Ważne jest to, że gmina nasza 
posiada potencjał organizacyjny i ludzki 
w ilości pozwalającej nam żyć i pracować 
w poczuciu bezpieczeństwa.
W imieniu własnym i mieszkańców naszej 
gminy składam podziękowanie i hołd bo-
haterskim druhom z OSP gminy Rokietnica, 
pracownikom PUK, pracownikom sztabu 
kryzysowego za trud i poświęcenie jakie 
wykazali niosąc nam pomoc. Dziękuję go-
rąco druhom z OSP gminy Suchy Las, oraz 
pracownikom energetyki.
Zdjęcia na stronie 24.	 les

Podziękowania
W imieniu Rady Gminy Rokietnica oraz 
wszystkich jej mieszkańców składamy 
serdeczne podziękowania wszystkim 
druhom ochotnikom z jednostek Straży 
Pożarnej gminy Rokietnica oraz ekipom 
naprawczym Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Rokietnicy za wyjątkowo 

szybką, sprawną i pełną poświęcenia 
interwencję oraz pomoc w walce ze 
skutkami orkanu i przywracaniu terenu 
gminy do normalnego funkcjonowania. 
Dziękujemy też serdecznie jednostkom 
OSP z bratniej gminy Suchy Las za 
wsparcie, jak również Energetyce Sza-
motuły za priorytetowe potraktowanie 
naszych problemów. 

Szczególne podziękowania dla Sekre-
tarza Gminy Rokietnica mgr. Leszka 
Skrzypińskiego za wyjątkowo kompeten-
tną koordynację akcji.

Bartosz Derech Teresa Bartol
Wójt Gminy  Przewodniczący 
Rokietnica Rady Gminy Rokietnica

ODDAM W NA JEM
lokal  28 m2

Przeźmierowo, ul. Rynkowa
061 8142 439, 0601 834 823

Kierownik budowy 
z uprawnieniami 

podejmie współpracę. 
0603 099 938

NIERUCHOMOŚCI
kupno - sprzedaż - wynajem  

- wyceny nieruchomości dla banków  
- kredyty hipoteczne  

- obsługa prawna transakcji
tel. 061 848 97 68

Poznań, ul. Słupska 25
www.city.gratka.pl

boncity@neostrada.pl

JABŁKA
ceny hurtowe

Zapraszamy
Pn - Pt 9.00 - 17.00
Sobota 9.30 - 14.00
Napachanie, ul. Poznańska 2

Pan 53 / 180 / 80
przystojny, wolny, 
domator, dom, 
niezależny, uczciwy, 
pozna Panią o tych 
samych walorach 
na stałe.

Oferty proszę składać  
w Biurze Ogłoszeń Reso 

w Przeźmierowie, ul. Poznańska 17,  
w godzinach 11-17

KOSTKA BRUKOWA
PŁOTY BETONOWE

 Bloczki betonowe
TRANSPORT GRATIS! Ceny producenta

KOSTKA GRANITOWA

PŁYTKI CHODNIKOWE
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 816 14 31
tel. dom. 849 91 25, 0602 349 562

WYWÓZ N IECZYSTOŚCI  
PŁYNNYCH

TRANSPORT  C IĘŻAROWY 
(TATRA)

- żwir, ziemia, tłuczeń budowlany
- usługi koparko-ładowarką
„CATERPILLAR”

Adam Goraj
Rokietnica, ul. Golęcińska 13b
tel./fax 061 814 54 26, 0502 320 647

Doradztwo i projektowanie
Aranżacja
Wykonawstwo
Sprzedaż
Serwis

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 62
tel./fax 061 652 49 05, 0663 702 034

KOMINKI
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